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Tarkistus 1
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n 
muut ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti 
sen 18 artiklan ja YK:n muut 
ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

Or. en

Tarkistus 2
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
207 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
17 ja 207 artiklan,

Or. en

Tarkistus 3
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
ja ihmisoikeuskomitean yleiset 
huomautukset,

Or. en
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Tarkistus 4
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
ja YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien komitean 
yleiset huomautukset,

Or. en

Tarkistus 5
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– – ottaa huomioon kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista koskevan 
YK:n yleissopimuksen ja naisten 
syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n 
komitean yleiset suositukset,

Or. en

Tarkistus 6
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon HIV:n ja aidsin 
vastaisesta taistelusta 8. kesäkuuta 2016 
annetun YK:n yleiskokouksen poliittisen 
julistuksen ”HIV and AIDS: On the Fast 
Track to Accelerating the Fight against 
HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 
2030”1 a,
_________________
1 a 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2016-political-declaration-
HIV-AIDS_en.pdf

Or. en

Tarkistus 7
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon HIV:n ja aidsin 
vastaisesta taistelusta 8. kesäkuuta 2016 
annetun YK:n yleiskokouksen poliittisen 
julistuksen ”HIV and AIDS: On the Fast 
Track to Accelerating the Fight against 
HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 
2030”,

Or. en

Tarkistus 8
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 
1992 annetun YK:n julistuksen 
kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja 
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kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden oikeuksista,

Or. en

Tarkistus 9
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 
2019 annetun YK:n yleiskokouksen 
päätöksen nimetä 22. elokuuta uskontoon 
tai vakaumukseen liittyvien 
väkivallantekojen uhrien kansainväliseksi 
muistopäiväksi,

Or. en

Tarkistus 10
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Pekingin 
toimintaohjelman, kansainvälisen väestö- 
ja kehityskonferenssin toimintaohjelman 
ja niiden tarkistuskonferenssien tulokset,

Or. en

Tarkistus 11
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
ihmisoikeusneuvoston antaman 
päätöslauselman Jemenin 
ihmisoikeustilanteesta,

Or. en

Tarkistus 12
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n merkittävien 
kansainvälisten ja alueellisten 
asiantuntijoiden ryhmän Jemenin 
ihmisoikeustilannetta heinäkuun 2019 ja 
kesäkuun 2020 välisenä ajanjaksona 
käsittelevän kolmannen raportin ”Yemen: 
A Pandemic of Impunity in a Tortured 
Land”,

Or. en

Tarkistus 13
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 5. marraskuuta 
1992 hyväksytyn kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskevan 
Euroopan neuvoston 
puiteyleissopimuksen sekä alueellisia 
kieliä ja vähemmistökieliä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan,

Or. en
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Tarkistus 14
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 
2011 tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta 
(jäljempänä ’Istanbulin yleissopimus’), 
jota kaikki jäsenvaltiot eivät ole 
ratifioineet,

Or. en

Tarkistus 15
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 
2020 annetun yhteisen tiedonannon 
liitteenä julkaistun ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan 
toimintasuunnitelman 2020–2024;

Or. en

Tarkistus 16
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 
2013 hyväksytyt suuntaviivat homo- ja 
biseksuaalisten sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) 
kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi1 a,
_________________
1 a 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf

Or. en

Tarkistus 17
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 
2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat homo- 
ja biseksuaalisten sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) 
kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 18
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 
2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
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edistämiseksi ja suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 
2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämiseksi ja suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 20
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 
2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämiseksi ja suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 21
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 
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2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämiseksi ja suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 22
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 
2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämiseksi ja suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 23
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
kuolemanrangaistusta, sananvapautta 
verkossa ja verkon ulkopuolella ja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevat 
EU:n suuntaviivat,

Or. en

Tarkistus 24
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle annetun komission 
tiedonannon ”Vuoden 2020 tiedonanto 
EU:n laajentumispolitiikasta” sekä EU:n 
vaalikauden 2019–2024 geopoliittisen 
ohjelman;

Or. en

Tarkistus 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sukupuolen 
oikeudellisesta vahvistamisesta 
kesäkuussa 2020 annetun komission 
kertomuksen ”Legal Gender Recognition 
in the EU”,

Or. en

Tarkistus 26
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevan kolmannen 
EU:n toimintasuunnitelman (GAP III),

Or. en
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Tarkistus 27
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon toukokuussa 2020 
julkaistun Euroopan unionin 
perusoikeusviraston toisen hlbti-
tutkimuksen ”EU LGBTI Survey II”,

Or. en

Tarkistus 28
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 30. heinäkuuta 
2020 annetun Euroopan 
oikeusasiamiehen päätöksen uskonnon- 
ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään roolista;

Or. en

Tarkistus 29
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella 
edistävän EU:n erityislähettilään 
kertomukset ja Euroopan parlamentin 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta ja 
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uskonnollista suvaitsevaisuutta 
käsittelevän laajennetun työryhmän 
kertomukset;

Or. en

Tarkistus 30
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
13. syyskuuta 2017 antamansa 
päätöslauselman korruptiosta ja 
ihmisoikeuksista kolmansissa maissa 
(2017/2028(INI)),

Or. en

Tarkistus 31
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävää EU:n 
erityislähettilästä koskevista EU:n 
suuntaviivoista ja toimeksiannosta,

Or. en

Tarkistus 32
Željana Zovko
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävää EU:n 
erityislähettilästä koskevista EU:n 
suuntaviivoista ja toimeksiannosta,

Or. en

Tarkistus 33
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävää EU:n 
erityislähettilästä koskevista EU:n 
suuntaviivoista ja toimeksiannosta,

Or. en

Tarkistus 34
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävää EU:n 
erityislähettilästä koskevista EU:n 



PE658.904v01-00 16/203 AM\1215357FI.docx

FI

suuntaviivoista ja toimeksiannosta,

Or. en

Tarkistus 35
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävää EU:n 
erityislähettilästä koskevista EU:n 
suuntaviivoista ja toimeksiannosta,

Or. en

Tarkistus 36
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 27 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 
2020 antamansa päätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen 
toteamisesta, että on olemassa selvä 
vaara, että Puolan tasavalta loukkaa 
vakavasti oikeusvaltioperiaatetta,

Or. en

Tarkistus 37
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vuonna 2019 
vietetty EU:n perusoikeuskirjan 10. 
vuosipäivä on innoittanut unionia 
toteuttamaan määrätietoisesti toimia 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi, 
edistämiseksi ja toteuttamiseksi niin sen 
rajojen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin; 
toteaa, että tällä kertaa EU vahvisti 
sitoumuksensa olla jatkossakin 
vaikutusvaltainen toimija maailmassa ja 
säilyttää johtava asemansa demokratian ja 
ihmisoikeuksien maailmanlaajuisena 
puolustajana;

A. ottaa huomioon, että vuonna 2019 
vietetty EU:n perusoikeuskirjan 10. 
vuosipäivä on muistuttanut unionia sen 
ilmaisemasta sitoumuksesta ja 
perussopimukseen perustuvasta 
velvollisuudesta toteuttaa määrätietoisesti 
toimia ihmisoikeuksien suojelemiseksi, 
edistämiseksi ja toteuttamiseksi niin sen 
rajojen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin; 
toteaa, että tällä kertaa EU vahvisti 
sitoumuksensa olla jatkossakin 
vaikutusvaltainen toimija maailmassa ja 
säilyttää johtava asemansa demokratian ja 
ihmisoikeuksien maailmanlaajuisena 
puolustajana;

Or. en

Tarkistus 38
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vuonna 2019 
vietetty EU:n perusoikeuskirjan 10. 
vuosipäivä on innoittanut unionia 
toteuttamaan määrätietoisesti toimia 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi, 
edistämiseksi ja toteuttamiseksi niin sen 
rajojen sisällä kuin niiden 
ulkopuolellakin; toteaa, että tällä kertaa 
EU vahvisti sitoumuksensa olla jatkossakin 
vaikutusvaltainen toimija maailmassa ja 
säilyttää johtava asemansa demokratian ja 
ihmisoikeuksien maailmanlaajuisena 
puolustajana;

A. ottaa huomioon, että vuonna 2019 
vietetty EU:n perusoikeuskirjan 10. 
vuosipäivä on innoittanut unionia 
toteuttamaan määrätietoisesti toimia 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi, 
edistämiseksi ja toteuttamiseksi sen rajojen 
ulkopuolella; toteaa, että tällä kertaa EU 
vahvisti sitoumuksensa olla jatkossakin 
vaikutusvaltainen toimija maailmassa ja 
säilyttää johtava asemansa demokratian ja 
ihmisoikeuksien maailmanlaajuisena 
puolustajana;

Or. en
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Tarkistus 39
Bert-Jan Ruissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kaikissa lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30. 
vuosipäivän juhlallisuuksissa marraskuussa 
2019 EU korosti sitoutuneensa laatimaan 
kattavan strategian lasten oikeuksista ja 
asettamaan ne EU:n politiikan keskiöön; 
toteaa, että parlamentti isännöi 20. 
marraskuuta 2019 tästä aiheesta 
konferenssia, jossa käsiteltiin esimerkiksi 
sellaisia kysymyksiä kuin lasten oikeuksien 
suojelun haasteet alati muuttuvassa 
digitaalisessa maailmassa, lasten 
oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 
tiellä olevien esteiden poistaminen sekä 
aseellisten selkkausten muuttuva luonne ja 
niiden vaikutukset lasten tulevaisuuteen;

B. ottaa huomioon, että kaikissa lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30. 
vuosipäivän juhlallisuuksissa marraskuussa 
2019 EU korosti sitoutuneensa laatimaan 
kattavan strategian lasten ja vanhempien 
oikeuksista ja asettamaan ne EU:n 
politiikan keskiöön; toteaa, että parlamentti 
isännöi 20. marraskuuta 2019 tästä aiheesta 
konferenssia, jossa käsiteltiin esimerkiksi 
sellaisia kysymyksiä kuin lasten oikeuksien 
suojelun haasteet alati muuttuvassa 
digitaalisessa maailmassa, erityisesti 
lapsipornon saatavuuden estäminen sekä 
häirinnän ja väkivallan torjunta, lasten 
oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 
tiellä olevien esteiden poistaminen sekä 
aseellisten selkkausten muuttuva luonne ja 
niiden vaikutukset lasten tulevaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 40
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kaikissa lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30. 
vuosipäivän juhlallisuuksissa marraskuussa 
2019 EU korosti sitoutuneensa laatimaan 
kattavan strategian lasten oikeuksista ja 
asettamaan ne EU:n politiikan keskiöön; 
toteaa, että parlamentti isännöi 20. 
marraskuuta 2019 tästä aiheesta 
konferenssia, jossa käsiteltiin esimerkiksi 
sellaisia kysymyksiä kuin lasten oikeuksien 

B. ottaa huomioon, että kaikissa lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30. 
vuosipäivän juhlallisuuksissa marraskuussa 
2019 EU korosti sitoutuneensa laatimaan 
kattavan strategian lasten ja vanhempien 
oikeuksista ja asettamaan ne EU:n 
politiikan keskiöön; toteaa, että parlamentti 
isännöi 20. marraskuuta 2019 tästä aiheesta 
konferenssia, jossa käsiteltiin esimerkiksi 
sellaisia kysymyksiä kuin lasten oikeuksien 
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suojelun haasteet alati muuttuvassa 
digitaalisessa maailmassa, lasten 
oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 
tiellä olevien esteiden poistaminen sekä 
aseellisten selkkausten muuttuva luonne ja 
niiden vaikutukset lasten tulevaisuuteen;

suojelun haasteet alati muuttuvassa 
digitaalisessa maailmassa, erityisesti 
lapsipornon saatavuuden estäminen sekä 
häirinnän ja väkivallan torjunta, lasten 
oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 
tiellä olevien esteiden poistaminen sekä 
aseellisten selkkausten muuttuva luonne ja 
niiden vaikutukset lasten tulevaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 41
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kaikissa lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30. 
vuosipäivän juhlallisuuksissa marraskuussa 
2019 EU korosti sitoutuneensa laatimaan 
kattavan strategian lasten oikeuksista ja 
asettamaan ne EU:n politiikan keskiöön; 
toteaa, että parlamentti isännöi 20. 
marraskuuta 2019 tästä aiheesta 
konferenssia, jossa käsiteltiin esimerkiksi 
sellaisia kysymyksiä kuin lasten oikeuksien 
suojelun haasteet alati muuttuvassa 
digitaalisessa maailmassa, lasten 
oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 
tiellä olevien esteiden poistaminen sekä 
aseellisten selkkausten muuttuva luonne ja 
niiden vaikutukset lasten tulevaisuuteen;

B. ottaa huomioon, että kaikissa lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30. 
vuosipäivän juhlallisuuksissa marraskuussa 
2019 EU korosti sitoutuneensa laatimaan 
kattavan strategian lasten oikeuksista ja 
asettamaan ne EU:n politiikan keskiöön; 
toteaa, että parlamentti isännöi 20. 
marraskuuta 2019 tästä aiheesta 
konferenssia, jossa käsiteltiin esimerkiksi 
sellaisia kysymyksiä kuin lasten oikeuksien 
suojelun haasteet alati muuttuvassa 
digitaalisessa maailmassa, lasten 
oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 
tiellä olevien esteiden poistaminen sekä 
aseellisten selkkausten muuttuva luonne ja 
niiden vaikutukset lasten tulevaisuuteen, 
mukaan lukien niiden vaikutukset heidän 
kehitykseensä, koulutukseensa ja 
myöhempään elämäänsä, ottaen 
huomioon asianomaisten lasten 
lausunnot;

Or. pl

Tarkistus 42
Isabel Wiseler-Lima
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin;

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttama 
kriisi ja sen johdosta toteutetut toimet 
aiheuttivat vaikeuksia sekä vaikuttivat 
kansainvälisiin suhteisiin ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 43
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin;

C. huomauttaa, että 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 44
Fabio Massimo Castaldo
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin;

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttama 
kriisi on osoittanut sääntöihin perustuvan 
kansainvälisen järjestyksen heikkouden ja 
syventänyt sen ongelmia; toteaa, että 
valtioiden sen johdosta toteuttamilla 
toimilla, sen aiheuttamilla vaikeuksilla 
sekä sen vaikutuksilla kansainvälisiin 
suhteisiin ja konflikteihin on pitkäkestoisia 
seurauksia kaikkiin ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen liittyviin näkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 45
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin;

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen erityisesti 
kaikkein haavoittuvaisimmille ja 
syrjäytyneimmille ryhmille aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin;

Or. en
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Tarkistus 46
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin;

C. huomauttaa, että ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019 havaitun, 
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
kehittyneen covid-19-taudin aiheuttamalla 
kriisillä, valtioiden sen johdosta 
toteuttamilla toimilla, sen aiheuttamilla 
vaikeuksilla sekä sen vaikutuksilla 
kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin 
on pitkäkestoisia seurauksia kaikkiin 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin 
näkökohtiin ja toteaa, että ne ovat 
syventäneet olemassa olevaa epätasa-
arvoa ja eriarvoisuutta ja vaikuttaneet 
suhteettomasti naisiin ja syrjäytyneisiin 
ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 47
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 

Poistetaan.
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syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 48
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä;

D. katsoo, että pandemia on edistänyt 
maailmanlaajuista kielteistä suuntausta, 
jolle on tyypillistä demokratian 
taantuminen ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintatilan kaventuminen; toteaa, että 
pandemian aiheuttama kriisi on esimerkiksi 
johtanut siihen, että useimmissa maissa 
sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella on 
toteutettu hätätoimia, jolloin on 
heikennetty vapauksia nauttia monia 
ihmisoikeuksia, aivan erityisesti liikkumis- 
ja kokoontumisvapauksia, tai otettu 
käyttöön uudenlaisia valvontakeinoja 
covid-19-taudin leviämisen estämiseksi; 
katsoo, että nämä toimet ovat oikeutetusti 
herättäneet kysymyksiä niiden 
tarpeellisuudesta, laillisuudesta, 
oikeasuhteisuudesta, syrjimättömyydestä ja 
kestosta, kun pyrkimyksenä on turvata 
perusvapaudet lyhyellä ja pidemmällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 49
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale



PE658.904v01-00 24/203 AM\1215357FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä;

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
joissain tapauksissa nämä toimet ovat 
oikeutetusti herättäneet kysymyksiä niiden 
tarpeellisuudesta, laillisuudesta, 
oikeasuhteisuudesta, syrjimättömyydestä ja 
kestosta, koska ne ovat horjuttaneet 
pyrkimystä turvata perusvapaudet lyhyellä 
ja pidemmällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä;

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä, kestosta ja 
vaikutuksista, kun pyrkimyksenä on 
turvata perusvapaudet lyhyellä ja 
pidemmällä aikavälillä;

Or. en
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Tarkistus 51
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä;

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä, ja että 
monissa tapauksissa näitä toimenpiteitä ei 
poistettu sen jälkeen, kun covid-19-tilanne 
oli saatu hallintaan;

Or. pl

Tarkistus 52
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-

D. toteaa, että pandemian aiheuttama 
kriisi on esimerkiksi johtanut siihen, että 
useimmissa maissa on toteutettu 
hätätoimia, jolloin on heikennetty 
vapauksia nauttia monia ihmisoikeuksia, 
aivan erityisesti liikkumis- ja 
kokoontumisvapauksia, tai otettu käyttöön 
uudenlaisia valvontakeinoja covid-19-
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taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä;

taudin leviämisen estämiseksi; katsoo, että 
nämä toimet ovat oikeutetusti herättäneet 
kysymyksiä niiden tarpeellisuudesta, 
laillisuudesta, oikeasuhteisuudesta, 
syrjimättömyydestä ja kestosta, kun 
pyrkimyksenä on turvata perusvapaudet 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä; ottaa 
huomioon, että jotkut valtiot ovat 
pandemian varjolla lisänneet 
autoritaarista vallankäyttöä, heikentäneet 
demokratiaa ja oikeusvaltiota tai 
polkeneet ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 53
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että tämänhetkinen 
pandemia on jälleen kerran osoittanut, 
että mahdollisimman hyvä terveydentila 
on yksi jokaisen ihmisen 
perusoikeuksista; toteaa, että yleinen ja 
maksuton terveydenhuolto on 
perusoikeus, joka tuo terveyden kaikkien 
ihmisten ulottuville rodusta, 
sukupuolesta, iästä, etniseen ryhmään 
kuulumisesta, taloudellisesta tilanteesta 
tai muista tekijöistä riippumatta; ottaa 
huomioon, että joka vuosi 100 miljoonaa 
ihmistä ympäri maailman joutuu elämään 
köyhyysrajan alapuolella, koska 
terveydenhuoltokustannukset ovat 
huomattavasti suuremmat kuin mihin 
heillä olisi varaa; ottaa huomioon, että yli 
puolella maailman väestöstä ei ole 
mahdollisuutta terveydenhuoltoon;

Or. en
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Tarkistus 54
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemialla on selvä ja suhteettoman 
suuri vaikutus naisiin ja tyttöihin; ottaa 
huomioon, että välittömien seurauksien 
lisäksi pandemia uhkaa pahentaa jo 
olemassa olevaa sukupuoleen liittyvää ja 
risteävää eriarvoisuutta; ottaa huomioon, 
että tämä kriisi on paljastanut naisten ja 
tyttöjen pitkään kokeman rakenteellisen 
ja järjestelmällisen syrjinnän; toteaa, että 
covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen 
kaikenlainen naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva väkivalta, erityisesti 
sukupuoleen perustuva väkivalta, on 
lisääntynyt; ottaa huomioon, että 
pandemia on myös osoittanut tiettyjen 
erittäin aliarvostettujen naisvaltaisten 
alojen, muun muassa siivous- ja 
hoitoalan, keskeisen aseman; 
huomauttaa, että näillä aloilla työolot ja 
-ehdot ovat erityisen epävarmoja ja että ne 
ovat covid-19-pandemiaan liittyvien 
toimien aikana huonontuneet entisestään, 
mikä on vaarantanut lukemattomien 
naisten työhön liittyvät, taloudelliset ja 
sosiaaliset oikeudet kaikkialla 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 55
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. huomauttaa, että pandemian Poistetaan.
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aiheuttamassa maailmanlaajuisessa 
taantumassa hallituksille on tullut 
kiusaus toimia niin, että taloudellisen 
toiminnan piristäminen ja investointien 
houkutteleminen asetetaan etusijalle, 
jolloin ne ovat madaltaneet tavoitetasoaan 
poliittisten tavoitteiden ja normien osalta 
eräillä muilla osa-alueilla, kuten 
ihmisoikeuksien suojelun ja 
ilmastotoimien alalla;

Or. en

Tarkistus 56
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. huomauttaa, että pandemian 
aiheuttamassa maailmanlaajuisessa 
taantumassa hallituksille on tullut kiusaus 
toimia niin, että taloudellisen toiminnan 
piristäminen ja investointien 
houkutteleminen asetetaan etusijalle, 
jolloin ne ovat madaltaneet tavoitetasoaan 
poliittisten tavoitteiden ja normien osalta 
eräillä muilla osa-alueilla, kuten 
ihmisoikeuksien suojelun ja ilmastotoimien 
alalla;

E. huomauttaa, että pandemian 
aiheuttamassa maailmanlaajuisessa 
taantumassa hallitusten painopisteenä on 
ymmärrettävästi ollut taloudellisen 
toiminnan piristäminen ja investointien 
houkutteleminen, mikä on valitettavasti 
myös johtanut siihen, että hallitukset ovat 
madaltaneet tavoitetasoaan poliittisten 
tavoitteiden ja normien osalta eräillä muilla 
osa-alueilla, kuten ihmisoikeuksien 
suojelun, ilmastotoimien ja erityisesti 
lasten ja heidän perheidensä köyhyyden 
torjunnan alalla;

Or. en

Tarkistus 57
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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E. huomauttaa, että pandemian 
aiheuttamassa maailmanlaajuisessa 
taantumassa hallituksille on tullut kiusaus 
toimia niin, että taloudellisen toiminnan 
piristäminen ja investointien 
houkutteleminen asetetaan etusijalle, 
jolloin ne ovat madaltaneet tavoitetasoaan 
poliittisten tavoitteiden ja normien osalta 
eräillä muilla osa-alueilla, kuten 
ihmisoikeuksien suojelun ja ilmastotoimien 
alalla;

E. huomauttaa, että pandemian 
aiheuttamassa maailmanlaajuisessa 
taantumassa hallituksille voi syntyä tarve 
asettaa taloudellisen toiminnan 
piristäminen ja investointien 
houkutteleminen etusijalle ja sen 
seurauksena madaltaa tavoitetasoaan 
poliittisten tavoitteiden ja normien osalta 
eräillä muilla osa-alueilla, kuten 
ihmisoikeuksien suojelun ja ilmastotoimien 
alalla;

Or. es

Tarkistus 58
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että niin sanotut 
rakenteelliset taloudelliset uudistukset ja 
erityisesti niihin liittyvät kansainvälisten 
laitosten pyynnöstä tehdyt 
määrärahavähennykset vaikuttavat 
kielteisesti ihmisoikeuksiin, erityisesti 
taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin ja 
väestön elinoloihin; ottaa huomioon, että 
ne voivat lisätä työttömyyttä, köyhyyttä, 
eriarvoisuutta ja epävarmaa työtä, laskea 
julkisten peruspalvelujen laatua ja 
rajoittaa niiden saatavuutta; katsoo, että 
ilman asianmukaista 
sosiaaliturvajärjestelmää on olemassa 
riski siitä, että näillä toimenpiteillä 
rikotaan hallitusten 
ihmisoikeusvelvoitteita sekä vuoteen 2030 
ulottuvassa kestävän kehityksen 
ohjelmassa hyväksyttyjä sitoumuksia ja 
kestävän kehityksen tavoitteita;

Or. en
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Tarkistus 59
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että 
autoritaaristen ja populististen liikkeiden 
maailmanlaajuinen nousu uhkaa unionin 
perusarvoja ja -periaatteita;

Or. es

Tarkistus 60
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että epäliberaalit 
hallinnot ovat siirtymässä yhä 
kauemmaksi täysin kehittyneiden 
demokratioiden ja länsimaisen 
demokratian normien viitoittamalta tieltä 
ja että ne pönkittävät asemaansa 
toiminnalla, joka johtaa jatkuviin ja 
tietoisiin ihmisoikeusloukkauksiin; toteaa, 
että nämä epäliberaalit hallinnot 
rajoittavat perusoikeuksia ja -vapauksia 
ja luovat siten harhaanjohtavan 
vaikutelman legitimiteetistä vaaleissa, 
joita ei voida pitää vapaina, 
oikeudenmukaisina tai avoimina;

Or. en

Tarkistus 61
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että 
ympäristökatastrofit, mukaan lukien 
ilmastonmuutos ja metsäkato, ovat 
seurausta ihmisten toiminnasta ja että 
niistä aiheutuu ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka kohdistuvat sekä suoraan näistä 
katastrofeista kärsiviin että koko 
ihmiskuntaan; katsoo, että on tärkeää 
tunnustaa ihmisoikeuksien ja 
ympäristönsuojelun välinen yhteys; 
katsoo, että veden saatavuuden 
varmistaminen on erittäin tärkeää, jotta 
voidaan ehkäistä jännitteitä tietyillä 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 62
Karol Karski, Charlie Weimers, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että kristityt ovat 
maailman vainotuin uskonnollinen ryhmä 
ja että 80 prosenttia koko maailman 
vainotuista uskonnonharjoittajista on 
kristittyjä; ottaa huomioon, että 
vainoamisen muodot vaihtelevat 
rutiininomaisesta syrjinnästä 
koulutuksessa, työelämässä ja 
sosiaalisissa suhteissa kaikkien ilmaisun 
muotojen rajoittamiseen ja kristittyihin 
yhteisöihin kohdistuviin fyysisiin 
hyökkäyksiin, jotka ovat hyvin lähellä 
YK:n joukkotuhonnalle hyväksymää 
kansainvälistä määritelmää;

Or. en
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Tarkistus 63
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. katsoo, että EU:n sisäisen ja 
ulkoisen politiikan ja EU:n ulkoisen 
politiikan eri toimien keskinäistä 
johdonmukaisuutta on lisättävä, jotta 
unioni voi toteuttaa menestyksellistä ja 
vaikuttavaa ihmisoikeuspolitiikkaa; 
toteaa, että ihmisoikeuksien, demokratian, 
oikeusvaltion ja rankaisemattomuuden 
torjunnan tukeminen olisi 
valtavirtaistettava kaikissa unionin 
ulkoisen ulottuvuuden politiikoissa, joista 
mainittakoon kehitys, muuttoliike, 
turvallisuus, terrorismin torjunta, naisten 
oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo, 
laajentuminen ja kauppa; katsoo, että 
johdonmukaisuuden lisäämisen pitäisi 
mahdollistaa se, että EU voi reagoida 
nopeammin ihmisoikeusloukkausten 
varhaisessa vaiheessa ja toimia 
aktiivisempana ja uskottavampana 
ihmisoikeustoimijana 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 64
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että 
ihmisoikeuksien ja EU:n normien 
täysimääräinen kunnioittaminen unionin 
kumppani- ja naapurimaissa, mukaan 
lukien pakolaiskriisin hallinta ja 
muuttoliikkeeseen puuttuminen, on yksi 
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Euroopan unionin keskeisistä 
painopistealueista; huomauttaa, että 
covid-19-pandemia on vaikuttanut 
unionin naapurimaiden 
ihmisoikeustilanteeseen huolestuttavalla 
tavalla, ja toteaa, että naapurimaiden 
ryhdyttävä tässä asiassa asianmukaisiin 
toimenpiteisiin ja toimittava yhteistyössä 
kansalaisyhteiskuntansa kanssa, johon 
kuuluu myös Euroopan unionin ja 
demokratian kannattajia;

Or. en

Tarkistus 65
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että yhä 
useammat maat, erityisesti Aasiassa, 
Lähi-idässä, Afrikassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa, ovat käyttäneet hyväkseen 
matkustuskieltoja estääkseen 
ihmisoikeuksien puolustajia 
osallistumasta kansainvälisiin 
tapahtumiin;

Or. en

Tarkistus 66
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on ilahtunut niissä valtioissa 
covid-19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 

1. panee merkille niissä valtioissa 
covid-19-pandemian johdosta toteutetut 
toimet, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
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tavoitteisiin nähden noudattaen 
periaatetta, jonka mukaan 
varotoimenpiteiden, sulkutoimet mukaan 
lukien, on mentävä taloudellisten 
näkökohtien edelle;

tavoitteisiin nähden; korostaa, että 
varotoimenpiteiden toteuttamisessa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
perusihmisoikeudet, kuten vapaa 
liikkuvuus;

Or. sk

Tarkistus 67
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen 
periaatetta, jonka mukaan 
varotoimenpiteiden, sulkutoimet mukaan 
lukien, on mentävä taloudellisten 
näkökohtien edelle;

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa elämän suojeleminen on 
asetettu etusijalle muihin tavoitteisiin 
nähden;

Or. en

Tarkistus 68
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle;

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on oltava 
tasapainossa taloudellisten näkökohtien 
kanssa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
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on erittäin tärkeää taata ihmisten 
mahdollisuudet toimeentuloon; pitää 
valitettavana, että tässä tilanteessa 
monien lasten ja nuorten on ollut 
mentävä töihin perustarpeidensa 
täyttämiseksi ja kotitalouksiensa 
tukemiseksi ja että he näin ollen ovat 
jättäneet koulun kesken; toteaa, että tämä 
epätoivottu kehitys on vienyt EU:n 
tilanteen lasten kouluopetuksen osalta 
ajassa taaksepäin, sillä vain kolmasosa 6–
17-vuotiaista on palannut kouluun;

Or. en

Tarkistus 69
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle;

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, olisi mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle; 
korostaa, että samalla on otettava 
huomioon ihmisoikeuksien toteutuminen 
kokonaisuudessaan ja varmistettava 
talouden nopea elpyminen EU:n alueella, 
jotta voidaan taata riittävä rahoitus 
terveydenhuoltojärjestelmien ja muiden 
keskeisten toiminta-alojen moitteettomalle 
ylläpidolle; huomauttaa, että myös 
kansalaisten oikeus työhön ja riittävän 
palkan tarjoavaan työpaikkaan on 
pidettävä unionin asialistan kärjessä;

Or. en
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Tarkistus 70
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle;

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle; 
korostaa, että valtioiden toiminta kriisin 
aikana on ollut huomattavasti Euroopan 
unionin toimintaa tehokkaampaa;

Or. fr

Tarkistus 71
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle;

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle; 
muistuttaa, että kaikkien pandemiaan 
liittyvien toimenpiteiden on perustuttava 
ihmisoikeuksiin ja 
oikeudenmukaisuuteen, jotta voidaan 
turvata kestävän kehityksen tavoitteet ja 
edistää niiden saavuttamista;

Or. en
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Tarkistus 72
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle;

1. on ilahtunut niissä valtioissa covid-
19-pandemian johdosta toteutetuista 
toimista, joissa oikeudet elämään ja 
terveyteen on asetettu etusijalle muihin 
tavoitteisiin nähden noudattaen periaatetta, 
jonka mukaan varotoimenpiteiden, 
sulkutoimet mukaan lukien, on mentävä 
taloudellisten näkökohtien edelle ja 
korostaa, että kaikissa toteutettavissa 
toimissa on kunnioitettava 
ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 73
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa, että 
terveydenhuoltopalvelujen yleinen 
saatavuus on ihmisoikeus, joka voidaan 
taata ainoastaan yleisessä, julkisessa ja 
paikan päällä maksuttomassa 
järjestelmässä; kehottaa maita 
vauhdittamaan etenemistä kohti yleistä 
terveydenhuoltoa kansainvälisen 
kehityksen keskeisenä painopisteenä;

Or. en
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Tarkistus 74
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä 
eräissä maissa; katsoo, että tämä 
taantuminen on tulosta siitä, että kriisiä on 
käytetty verukkeena valtion instituutioiden 
ja vaalien aikataulujen manipuloimiseen, 
ihmisoikeuksien puolustajien, poliittisten 
vastustajien, tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusihmisoikeuksien rajoittamiseen 
muissa kuin pandemiaan liittyvissä 
tarkoituksissa; toteaa, että valtioiden on 
pidättäydyttävä hyödyntämästä 
pandemiaa autoritaarisen vallankäytön 
lisäämiseen, demokratian ja oikeusvaltion 
heikentämiseen tai ihmisoikeuksien 
polkemiseen; tuo tässä yhteydessä esille 
myös vihapuheen yleistymisen, 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
joutumisen silmätikuksi siksi, että niitä 
syytetään viruksen levittämisestä, ja 
digitaalisen teknologian ihmisoikeuksia 
loukkaavan laajamittaisen käytön, jossa 
pandemiaa on pyritty hillitsemään 
jäljittämällä kansalaisten liikkeitä ja 
kajoamalla heidän yksityisiin tietoihinsa; 
muistuttaa, että valtioiden on 
varmistettava, että niiden covid-19-
pandemiaan liittyvissä toimissa 
noudatetaan sukupuolisensitiivistä ja 
intersektionaalista lähestymistapaa, jotta 
taataan kaikkien naisten ja tyttöjen oikeus 
elää ilman syrjintää ja väkivaltaa ja saada 
tarvitsemansa olennaiset seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelut;

Or. en
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Tarkistus 75
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien sekä perusvapauksien 
toteutumisen heikentymisestä, jonka kriisi 
on eräissä maissa aiheuttanut; katsoo, että 
kriisin tuhoisia taloudellisia ja sosiaalisia 
seurauksia on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, perheväkivallan 
lisääntymisen ja digitaalisen teknologian 
ihmisoikeuksia loukkaavan laajamittaisen 
käytön, jossa pandemiaa on pyritty 
hillitsemään jäljittämällä kansalaisten 
liikkeitä ja kajoamalla heidän yksityisiin 
tietoihinsa; muistuttaa, että pandemia on 
myös vähentänyt ihmisoikeusloukkausten 
näkyvyyttä ja raportointia 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 76
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä 
tarkoituksissa; tuo tässä yhteydessä esille 
myös vihapuheen yleistymisen, 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
joutumisen silmätikuksi siksi, että niitä 
syytetään viruksen levittämisestä, ja 
digitaalisen teknologian ihmisoikeuksia 
loukkaavan laajamittaisen käytön, jossa 
pandemiaa on pyritty hillitsemään 
jäljittämällä kansalaisten liikkeitä ja 
kajoamalla heidän yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista; tuo tässä 
yhteydessä esille myös digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 77
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä autoritaarisuuden noususta sekä 
kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
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instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa 
on pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla 
heidän yksityisiin tietoihinsa;

niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen ja haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä;

Or. en

Tarkistus 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusihmisoikeuksien, kuten hlbti-
oikeuksien ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, 
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vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

rajoittamiseen muissa kuin pandemiaan 
liittyvissä tarkoituksissa; tuo tässä 
yhteydessä esille myös vihapuheen 
yleistymisen, haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien joutumisen silmätikuksi 
siksi, että niitä syytetään viruksen 
levittämisestä, ja digitaalisen teknologian 
ihmisoikeuksia loukkaavan laajamittaisen 
käytön, jossa pandemiaa on pyritty 
hillitsemään jäljittämällä kansalaisten 
liikkeitä ja kajoamalla heidän yksityisiin 
tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 79
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
uskonnollisten ja vakaumuksellisten 
vähemmistöjen puolustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
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pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa; on huolestunut 
tapauksista, jossa covid-19-tuen 
jakamisessa on syrjitty kansalaisia näiden 
uskon perusteella;

Or. en

Tarkistus 80
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
uskonnollisten ja vakaumuksellisten 
vähemmistöjen puolustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
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yksityisiin tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 81
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
uskonnollisten ja vakaumuksellisten 
vähemmistöjen puolustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 82
Peter van Dalen
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
uskonnollisten ja vakaumuksellisten 
vähemmistöjen puolustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 83
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
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ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
pitää huolestuttavana, että covid-19:ään 
liittyviä hätätoimia ei useinkaan ole 
yhdistetty selkeisiin velvoitteisiin 
peruuttaa ne kriisin päätyttyä; tuo tässä 
yhteydessä esille myös vihapuheen 
yleistymisen, haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien joutumisen silmätikuksi 
siksi, että niitä syytetään viruksen 
levittämisestä, ja digitaalisen teknologian 
ihmisoikeuksia loukkaavan laajamittaisen 
käytön, jossa pandemiaa on pyritty 
hillitsemään jäljittämällä kansalaisten 
liikkeitä ja kajoamalla heidän yksityisiin 
tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 84
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
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niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
aikaisempaa merkittävämmän 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisen ja sukupuolten epätasa-
arvon lisääntymisen, vihapuheen 
yleistymisen, haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien joutumisen silmätikuksi 
siksi, että niitä syytetään viruksen 
levittämisestä, ja digitaalisen teknologian 
ihmisoikeuksia loukkaavan laajamittaisen 
käytön, jossa pandemiaa on pyritty 
hillitsemään jäljittämällä kansalaisten 
liikkeitä ja kajoamalla heidän yksityisiin 
tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 85
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
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kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös naisiin 
kohdistuvan väkivallan yleistymisen, 
vihapuheen, haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien joutumisen silmätikuksi 
siksi, että niitä syytetään viruksen 
levittämisestä, ja digitaalisen teknologian 
ihmisoikeuksia loukkaavan laajamittaisen 
käytön, jossa pandemiaa on pyritty 
hillitsemään jäljittämällä kansalaisten 
liikkeitä ja kajoamalla heidän yksityisiin 
tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 86
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen ja disinformaation 
yleistymisen, haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien joutumisen silmätikuksi 
siksi, että niitä syytetään viruksen 
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teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

levittämisestä, ja digitaalisen teknologian 
ihmisoikeuksia loukkaavan laajamittaisen 
käytön, jossa pandemiaa on pyritty 
hillitsemään jäljittämällä kansalaisten 
liikkeitä ja kajoamalla heidän yksityisiin 
tietoihinsa;

Or. en

Tarkistus 87
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös rotuun, 
etnisyyteen, uskontoon tai kastiin liittyvän 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien, kuten dalitien, 
joutumisen silmätikuksi siksi, että niitä 
syytetään viruksen levittämisestä, ja 
digitaalisen teknologian ihmisoikeuksia 
loukkaavan laajamittaisen käytön, jossa 
pandemiaa on pyritty hillitsemään 
jäljittämällä kansalaisten liikkeitä ja 
kajoamalla heidän yksityisiin tietoihinsa;

Or. en
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Tarkistus 88
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa; on huolissaan 
covid-19-pandemiaan liittyvän 
elintarvikeavun jakelussa tapahtuvasta 
syrjinnästä, sillä monissa maissa 
uskonnollisilta vähemmistöiltä on evätty 
tuki heidän uskonsa perusteella;

Or. en

Tarkistus 89
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa;

2. tuo kuitenkin esille erittäin vakavan 
huolensa demokraattisten ja 
ihmisoikeusnormien heikentymisestä, 
jonka kriisi on eräissä maissa aiheuttanut; 
katsoo, että tämä taantuminen on tulosta 
lähinnä kriisin tuhoisista taloudellisista ja 
sosiaalisista seurauksista ja siitä, miten 
niitä on käytetty verukkeena valtion 
instituutioiden ja vaalien aikataulujen 
manipuloimiseen, ihmisoikeuksien 
puolustajien, poliittisten vastustajien, 
tiedotusvälineiden tai 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
toiminnan tukahduttamiseen sekä 
perusvapauksien rajoittamiseen muissa 
kuin pandemiaan liittyvissä tarkoituksissa; 
tuo tässä yhteydessä esille myös 
vihapuheen yleistymisen, haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien joutumisen 
silmätikuksi siksi, että niitä syytetään 
viruksen levittämisestä, ja digitaalisen 
teknologian ihmisoikeuksia loukkaavan 
laajamittaisen käytön, jossa pandemiaa on 
pyritty hillitsemään jäljittämällä 
kansalaisten liikkeitä ja kajoamalla heidän 
yksityisiin tietoihinsa; tuomitsee jatkuvat 
pyrkimykset käyttää maailmanlaajuista 
covid-19-pandemiaa sellaisten 
pakotejärjestelmien heikentämiseen, joita 
sovelletaan maihin, jotka rikkovat 
lakisääteisiä sitoumuksiaan ja 
velvoitteitaan kansainvälisten järjestöjen, 
kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ja 
Euroopan neuvoston, jäseninä;

Or. en

Tarkistus 90
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta varmistaa, että 
ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että 
noudatetaan täysimääräisesti periaatetta, 
jonka mukaan ihmisoikeudet ovat 
yleismaailmallisia ja luovuttamattomia, 
jakamattomia, toisiaan tukevia ja toisiinsa 
liittyviä; korostaa, että yrityksiä oikeuttaa 
tiettyjen ryhmien syrjäytyminen toisten 
ryhmien oikeuksien ajamisella ei voida 
mitenkään hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 91
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. ilmaisee syvän huolestumisensa 
demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan 
tehdyistä hyökkäyksistä, jotka osoittavat, 
että autoritaarisuus on nousussa 
poliittisena hankkeena, johon kuuluvat 
ihmisoikeuksien laiminlyöminen, eriävien 
mielipiteiden tukahduttaminen, 
oikeuslaitoksen politisoituminen, ennalta 
määritetyt vaalitulokset, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventuminen sekä 
kokoontumisvapauteen, sananvapauteen 
ja lehdistönvapauteen kohdistuvat 
rajoitukset; korostaa, että 
kansalaisyhteiskunnan on tärkeää 
mahdollistaa joustavat, oikea-aikaiset ja 
tehokkaat toimet sellaisia hallintoja 
vastaan, jotka rikkovat kansainvälistä 
oikeutta, ihmisoikeuksia ja demokratian 
periaatteita;

Or. en
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Tarkistus 92
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Hannah Neumann

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tukee kansainvälisiä pyrkimyksiä 
arvioida erilaisia pandemian johdosta 
toteutettuja kansallisia toimia poliittisten, 
sosiaalisten ja taloudellisten vapauksien 
rajoittamiseksi sekä tavoitetta pyrkiä 
vakiinnuttamaan ihmisoikeuksiin 
perustuvat yhteiset puitteet, joiden 
perustella jatkossa toteutetaan 
terveyskriiseihin liittyviä toimia; 
suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti 
Euroopan komission ja kansainvälinen 
IDEA -instituutin kehittämään Global 
Monitor -seurantavälineeseen, jolla 
kootaan tietoja ja analyyseja pandemian 
vaikutuksista demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin 162:ssa maailman 
maassa;

Or. en

Tarkistus 93
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. panee huolestuneena merkille, että 
covid-19-pandemia on monissa valtioissa 
tuonut esiin terveydenhoitojärjestelmien 
puutteet, mikä on vaarantanut ihmisten 
oikeuden niin fyysiseen terveyteen kuin 
mielenterveyteen ja heikentänyt 
tartuntojen estämiseen ja niihin 
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reagoimiseen pyrkiviä ennaltaehkäiseviä 
toimia sekä toimia, joilla taataan 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuus, 
veden ja sanitaatiopalvelujen saatavuus, 
tietojen saatavuus sekä syrjimättömyys 
palvelujen saatavuudessa ja oikeuksien 
toteutumisessa;

Or. en

Tarkistus 94
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. on huolissaan covid-19-
pandemiaan liittyvän elintarvikeavun 
jakelussa tapahtuvasta syrjinnästä, sillä 
monissa maissa uskonnollisilta 
vähemmistöiltä on evätty tuki heidän 
uskonsa perusteella;

Or. en

Tarkistus 95
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiin kohdistuu 
rakenteellista syrjintää ja heitä 
järjestelmällisesti vainotaan ja surmataan 
rodun, etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan ja taloudellisen 
aseman, vammaisuuden, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumiseen, 
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lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

sukupuolen ilmaisun ja sukupuoli-
identiteetin ja maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemanperusteella; pitää 
valitettavana, että yksittäiset ihmiset tai 
yhteisöt joutuvat suvaitsemattomien ja 
vihaa uhkuvien lausuntojen ja toimien 
kohteeksi; toteaa, että rasismi ja 
muukalaisviha ovat levinneet laajalle 
monissa maissa, ja pitää tätä 
mahdottomana hyväksyä; vaatii hallituksia 
kaikkialla maailmassa soveltamaan 
rasismia koskevaa nollatoleranssia ja 
tuomitsee monissa maissa vammaisiin 
henkilöihin kohdistuvan väkivallan, 
syrjinnän, muista erottamisen ja 
vapaudenriiston;

Or. en

Tarkistus 96
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät 
monet tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

3. tuomitsee jyrkästi kaikki tapaukset, 
joissa ihmisiä syrjitään ja vainotaan 
etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen ja 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella;

Or. en
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Tarkistus 97
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään, 
kohdellaan suvaitsemattomasti ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän ja sukupuolen 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 98
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään, 
vainotaan ja surmataan etnisyyden, 
kansalaisuuden, yhteiskuntaluokan, kastin, 
uskonnon, vakaumuksen, kielen, iän, 
sukupuolen, seksuaalisuuden ja sukupuoli-
identiteetin perusteella; pitää valitettavana, 
että yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
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tätä mahdottomana hyväksyä; tätä mahdottomana hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 99
Miriam Lexmann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan rodun, uskonnon, vakaumuksen, 
kielen, iän ja sukupuolen perusteella; pitää 
valitettavana, että yksittäiset ihmiset tai 
yhteisöt joutuvat suvaitsemattomien ja 
vihaa uhkuvien lausuntojen ja toimien 
kohteeksi; toteaa, että rasismi ja 
muukalaisviha ovat levinneet laajalle 
monissa maissa, ja pitää tätä 
mahdottomana hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 100
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan rodun, etnisyyden, 
kansalaisuuden, yhteiskuntaluokan, kastin, 
uskonnon tai sen puutteen, vakaumuksen, 
kielen, iän, sukupuolen, seksuaalisen 
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perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja 
sukupuoliominaisuuksien perusteella; 
pitää valitettavana, että yksittäiset ihmiset 
tai yhteisöt joutuvat suvaitsemattomien ja 
vihaa uhkuvien lausuntojen ja toimien 
kohteeksi; toteaa, että rasismi ja 
muukalaisviha ovat levinneet laajalle 
monissa maissa, ja pitää tätä 
mahdottomana hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 101
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-
identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja 
sukupuoliominaisuuksien perusteella; 
pitää valitettavana, että yksittäiset ihmiset 
tai yhteisöt joutuvat suvaitsemattomien ja 
vihaa uhkuvien lausuntojen ja toimien 
kohteeksi; toteaa, että rasismi ja 
muukalaisviha ovat levinneet laajalle 
monissa maissa, ja pitää tätä 
mahdottomana hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 102
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-
identiteetin ja sukupuoliominaisuuksien 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 103
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan rodun, etnisyyden, 
kansalaisuuden, yhteiskuntaluokan, kastin, 
uskonnon, vakaumuksen, kielen, iän, 
sukupuolen, seksuaalisuuden ja sukupuoli-
identiteetin perusteella; pitää valitettavana, 
että yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;
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Or. en

Tarkistus 104
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi, juutalaisvastaisuus ja 
muukalaisviha ovat levinneet laajalle 
monissa maissa, ja pitää tätä 
mahdottomana hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 105
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 

3. tuomitsee jyrkästi monissa maissa 
ja yhteiskunnissa edelleen esiintyvät monet 
tapaukset, joissa ihmisiä syrjitään ja 
vainotaan etnisyyden, kansalaisuuden, 
yhteiskuntaluokan, kastin, uskonnon, 
vakaumuksen, kielen, iän, sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
perusteella; pitää valitettavana, että 
yksittäiset ihmiset tai yhteisöt joutuvat 
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suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä;

suvaitsemattomien ja vihaa uhkuvien 
lausuntojen ja toimien kohteeksi; toteaa, 
että rasismi ja muukalaisviha ovat 
levinneet laajalle monissa maissa, ja pitää 
tätä mahdottomana hyväksyä; ei voi 
myöskään hyväksyä, että valtioiden ja 
hallitusten päämiehet ovat antaneet 
hiljaisen suostumuksensa syrjintään ja 
rasismiin tai jättäneet tuomitsematta ne 
selvästi;

Or. pl

Tarkistus 106
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, 
varsinkin maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten 
takia sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään 
huomiota myös ilmastonmuutoksen 
rauhalle ja turvallisuudelle aiheuttamiin 
riskeihin, kun heikko ruokaturva ja 
vesipula voivat johtaa kilpailuun 
luonnonvaroista ja siten epävakauteen ja 
konflikteihin hauraissa valtioissa ja 
niiden välillä; korostaa, että vähiten 
kehittyneet maat ovat eniten alttiina 
ilmastonmuutokselle, sillä niillä on eniten 
vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia;

Poistetaan.

Or. en



PE658.904v01-00 62/203 AM\1215357FI.docx

FI

Tarkistus 107
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin 
maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia 
sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään huomiota 
myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja 
turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa 
valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että 
vähiten kehittyneet maat ovat eniten 
alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on 
eniten vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia;

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen luovat 
suunnattoman ja kasvavan uhan tietyille 
ihmisoikeuksille, kun ne riistävät ihmisiltä 
perusoikeuden elämään, varsinkin 
maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia 
sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään huomiota 
myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja 
turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa 
valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että 
tietyt vähiten kehittyneet maat ovat eniten 
alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on 
eniten vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 108
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin 

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin 
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maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia 
sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään huomiota 
myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja 
turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa 
valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että 
vähiten kehittyneet maat ovat eniten 
alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on 
eniten vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia;

taloudellisen ja sosiaalisen 
eriarvoisuuden sekä maailmanlaajuisen 
nälänhädän pahentuessa, vedensaannin 
rajoitusten takia sekä useampien ihmisten 
kuollessa aliravitsemukseen ja yhä 
yleistyviin tauteihin; korostaa, että 
ilmastonmuutos heikentää myös muiden 
ihmisoikeuksien toteutumista ja toteaa, 
että näitä ihmisoikeuksia ovat muun 
muassa oikeus elintarviketurvaan, 
turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon, 
terveyteen, asianmukaisiin asuinoloihin, 
itsemääräämiseen, työhön ja kehitykseen; 
kehottaa kiinnittämään huomiota myös 
ilmastonmuutoksen rauhalle ja 
turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa 
valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että 
vähiten kehittyneet maat ovat eniten 
alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on 
eniten vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 109
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin 
maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia 
sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään huomiota 
myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja 

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin 
maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia 
sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään huomiota 
myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja 
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turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa 
valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että 
vähiten kehittyneet maat ovat eniten 
alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on 
eniten vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia;

turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin valtioissa ja 
niiden välillä; korostaa, että vähiten 
kehittyneet maat ovat eniten alttiina 
ilmastonmuutokselle, sillä niillä on eniten 
vaikeuksia torjua sen tuhoisia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 110
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin 
maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia 
sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään huomiota 
myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja 
turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa 
valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että 
vähiten kehittyneet maat ovat eniten 
alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on 
eniten vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia;

4. korostaa, että ilmastonmuutos, 
ympäristön tuhoutuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
merkitsevät ihmisoikeuksille suunnatonta 
ja kasvavaa uhkaa, kun ne riistävät 
ihmisiltä perusoikeuden elämään, varsinkin 
maailmanlaajuisen nälänhädän 
pahentuessa, vedensaannin rajoitusten takia 
sekä useampien ihmisten kuollessa 
aliravitsemukseen ja yhä yleistyviin 
tauteihin; kehottaa kiinnittämään huomiota 
myös ilmastonmuutoksen rauhalle ja 
turvallisuudelle aiheuttamiin riskeihin, kun 
heikko ruokaturva ja vesipula voivat johtaa 
kilpailuun luonnonvaroista ja siten 
epävakauteen ja konflikteihin hauraissa 
valtioissa ja niiden välillä; korostaa, että 
vähiten kehittyneet maat ovat eniten 
alttiina ilmastonmuutokselle, sillä niillä on 
eniten vaikeuksia torjua sen tuhoisia 
vaikutuksia huolimatta siitä, että ne 
tuottavat vähemmän kasvihuonekaasuja 
kuin rikkaammat maat, joihin 
ilmastonmuutos vaikuttaa 
epätodennäköisemmin;

Or. en
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Tarkistus 111
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
saattaa valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 112
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
saattaa valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 

Poistetaan.
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ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

Or. en

Tarkistus 113
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja ja toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi; korostaa 
tarvetta kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
että autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

Or. en

Tarkistus 114
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 



AM\1215357FI.docx 67/203 PE658.904v01-00

FI

kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
vastuuseen ne tahot, jotka toiminnallaan 
edistävät ympäristön laitonta 
pilaantumista; korostaa tarvetta kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että autetaan 
ympäristö- ja ilmastosyistä kotiseudultaan 
siirtymään joutuneita;

Or. en

Tarkistus 115
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita, yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä 
vastuuseen toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

Or. en

Tarkistus 116
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa, että 
biologinen monimuotoisuus ja 
ihmisoikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja 
toisistaan riippuvaisia, ja muistuttaa 
valtioiden ihmisoikeusvelvoitteista 
suojella biologista monimuotoisuutta, 
josta nämä oikeudet ovat riippuvaisia, 
muun muassa mahdollistamalla 
kansalaisten osallistumisen biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyviin päätöksiin ja 
tarjoamalla tehokkaita 
toimenpidevaihtoehtoja, joilla voidaan 
puuttua biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen ja häviämiseen; ilmaisee 
tukensa uusille ympäristörikoksia 
koskeville kansainvälisen tason 
normatiivisille toimille; kannustaa tässä 
yhteydessä EU:ta ja jäsenvaltioita 
edistämään ympäristötuhoa aiheuttavien 
rikosten tunnustamista Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen Rooman 
perussäännön mukaisiksi kansainvälisiksi 
rikoksiksi; korostaa tarvetta kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että autetaan 
ympäristö- ja ilmastosyistä kotiseudultaan 
siirtymään joutuneita;

Or. en

Tarkistus 117
Miguel Urbán Crespo
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita;

5. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus tarjoaa 
oikeussuojakeinoja, joiden avulla voidaan 
korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen; korostaa tarvetta 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
autetaan ympäristö- ja ilmastosyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita; 
katsoo, että on tärkeää työskennellä 
kansainvälisellä tasolla ja pyrkiä 
Yhdistyneiden Kansakuntien sisällä 
luomaan määritelmä käsitteelle 
”ympäristösyistä siirtymään joutuneet 
henkilöt”, jotta voidaan luoda 
kansainvälinen oikeudellinen kehys ja 
omaksua yhteinen lähestymistapa 
asuinpaikastaan poistumaan joutuvien 
henkilöiden suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 118
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että valtioilla ja muilla 
päätöksentekijöillä, kuten yrityksillä, on 
keskeinen velvollisuus ja vastuu hillitä 
ilmastonmuutoksen seurauksia, ehkäistä 
niiden kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja edistää asianmukaista 
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ja ihmisoikeusvelvoitteiden mukaista 
politiikkaa; korostaa, että 
ympäristömuutokset heikentävät 
perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien, 
kuten veden, luonnonvarojen ja ravinnon 
saatavuuden, toteutumista; katsoo, että 
luonnonvarojen hyväksikäytön ja 
hamstrauksen torjunta on asetettava 
ensisijaiseksi tavoitteeksi Euroopan 
unionissa ja jäsenvaltioissa; kiinnittää 
erityistä huomiota yhteyteen 
luonnonvarojen hyväksikäytön sekä 
konfliktien, sotien ja väkivallan suoraan 
tai välillisesti monikansallisilta yrityksiltä 
tulevan rahoituksen välillä; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset 
voivat pahentaa muuttoliikettä ja 
pakkomuuttoa, ja vaatii sen vuoksi 
toteuttamaan pikaisesti politiikkaa, jonka 
avulla lievennetään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia Pariisin sopimuksen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 119
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta varsinkin Amazonin 
alueella vuonna 2019, kun otetaan 
huomioon, että metsät hillitsevät 
ilmastonmuutosta sitomalla ja 
varastoimalla hiilidioksidia; korostaa, että 
alkuperäiskansat ovat usein olleet 
ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, joka 
vaarantaa niiden oikeudet maahan ja 
mahdollisuuden saada käyttöönsä 
elintärkeitä resursseja;

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta;

Or. en
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Tarkistus 120
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta varsinkin Amazonin alueella 
vuonna 2019, kun otetaan huomioon, että 
metsät hillitsevät ilmastonmuutosta 
sitomalla ja varastoimalla hiilidioksidia; 
korostaa, että alkuperäiskansat ovat usein 
olleet ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, 
joka vaarantaa niiden oikeudet maahan ja 
mahdollisuuden saada käyttöönsä 
elintärkeitä resursseja;

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta, laittomasta 
kaivotoiminnasta ja laittomien 
huumausaineiden tuotannosta varsinkin 
Amazonin alueella vuonna 2019, kun 
otetaan huomioon, että metsät hillitsevät 
ilmastonmuutosta sitomalla ja 
varastoimalla hiilidioksidia; korostaa, että 
alkuperäiskansat ovat usein olleet 
ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, joka 
vaarantaa niiden oikeudet maahan ja 
mahdollisuuden saada käyttöönsä 
elintärkeitä resursseja;

Or. en

Tarkistus 121
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta varsinkin Amazonin alueella 
vuonna 2019, kun otetaan huomioon, että 
metsät hillitsevät ilmastonmuutosta 
sitomalla ja varastoimalla hiilidioksidia; 
korostaa, että alkuperäiskansat ovat usein 
olleet ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, 
joka vaarantaa niiden oikeudet maahan ja 
mahdollisuuden saada käyttöönsä 
elintärkeitä resursseja;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Tarkistus 122
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta varsinkin Amazonin alueella 
vuonna 2019, kun otetaan huomioon, että 
metsät hillitsevät ilmastonmuutosta 
sitomalla ja varastoimalla hiilidioksidia; 
korostaa, että alkuperäiskansat ovat usein 
olleet ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, 
joka vaarantaa niiden oikeudet maahan ja 
mahdollisuuden saada käyttöönsä 
elintärkeitä resursseja;

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta varsinkin Amazonin alueella 
vuonna 2019, kun otetaan huomioon, että 
metsät hillitsevät ilmastonmuutosta 
sitomalla ja varastoimalla hiilidioksidia; 
korostaa, että alkuperäiskansat ovat usein 
olleet ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, 
joka vaarantaa muun muassa niiden 
oikeudet maahan ja mahdollisuuden saada 
käyttöönsä elintärkeitä resursseja; 
painottaa, että rankaisemattomuus näistä 
ja muista rikkomuksista on metsäkadon 
liikkeellepaneva voima, ja katsoo siksi, 
että on olennaisen tärkeitä saattaa näiden 
rikkomusten tekijät vastuuseen teoistaan;

Or. en

Tarkistus 123
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta varsinkin Amazonin alueella 
vuonna 2019, kun otetaan huomioon, että 
metsät hillitsevät ilmastonmuutosta 
sitomalla ja varastoimalla hiilidioksidia; 
korostaa, että alkuperäiskansat ovat usein 
olleet ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, 
joka vaarantaa niiden oikeudet maahan ja 
mahdollisuuden saada käyttöönsä 
elintärkeitä resursseja;

6. on erittäin huolestunut 
metsäkadosta varsinkin Amazonin alueella 
vuonna 2019, kun otetaan huomioon, että 
metsät hillitsevät ilmastonmuutosta 
sitomalla ja varastoimalla hiilidioksidia; 
korostaa, että alkuperäiskansat ovat usein 
olleet ensimmäisiä uhreja metsäkadossa, 
joka vaarantaa niiden oikeudet maahan ja 
mahdollisuuden saada käyttöönsä 
elintärkeitä resursseja; korostaa 
alkuperäiskansojen oikeutta määritellä ja 
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panna täytäntöön niiden omaehtoista 
kehitystä ja niiden maiden, alueiden ja 
muiden resurssien käyttöä koskevia 
painopisteitä ja strategioita;

Or. en

Tarkistus 124
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyys- ja 
ympäristöhaaste ja millä on vakavia 
kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; panee merkille, että 
tällaiset liiketoimintakäytännöt rikkovat 
YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan 
nro 1803 (XVII) kirjattua kansojen 
itsemääräämisoikeutta ja luonnonvarojen 
pysyvän suvereniteetin, käyttöoikeuden ja 
valvonnan periaatetta;

Or. en

Tarkistus 125
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 

Poistetaan.
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yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, 
kunnianhimoisempia ilmastotoimia ja 
parempaa ympäristönsuojelua; painottaa, 
että vuonna 2019 kaikilla alueilla 
maailmassa näitä pyrkimyksiä edistämään 
syntyi valtavia protestiliikkeitä, joissa 
asetettiin kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 126
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

7. on tietoinen kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa vaaditaan 
muutoksia yhteiskuntien 
institutionaaliseen ja taloudelliseen 
järjestykseen ja kannatetaan 
tasapuolisemman globaalin yhteiskunnan 
kehittämistä;

Or. es
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Tarkistus 127
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että 
vuonna 2019 kaikilla alueilla maailmassa 
näitä pyrkimyksiä edistämään syntyi 
valtavia protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

7. on ilahtunut kansalaisten 
kasvavasta kiinnostuksesta saada aikaan 
poliittinen ja yhteiskunnallinen muutos 
kohti ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua;

Or. es

Tarkistus 128
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 

7. on ilahtunut kansalaisten kasvavista 
pyrkimyksistä ja joukkoliikkeistä, joiden 
tarkoituksena on saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
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demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, 
kunnianhimoisempia ilmastotoimia ja 
parempaa ympäristönsuojelua; painottaa, 
että vuonna 2019 kaikilla alueilla 
maailmassa näitä pyrkimyksiä edistämään 
syntyi valtavia protestiliikkeitä, joissa 
asetettiin kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

oikeudenmukaisuutta;

Or. sk

Tarkistus 129
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen järjestys 
ja kannatettiin tasapuolisemman globaalin 
yhteiskunnan kehittämistä;

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorempien sukupolvien 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen järjestys 
ja kannatettiin tasapuolisemman globaalin 
yhteiskunnan kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 130
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, 
kunnianhimoisempia ilmastotoimia ja 
parempaa ympäristönsuojelua; painottaa, 
että vuonna 2019 kaikilla alueilla 
maailmassa näitä pyrkimyksiä edistämään 
syntyi valtavia protestiliikkeitä, joissa 
asetettiin kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa ja parempaa 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 131
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
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oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että 
vuonna 2019 kaikilla alueilla maailmassa 
näitä pyrkimyksiä edistämään syntyi 
valtavia protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 132
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että 
vuonna 2019 kaikilla alueilla maailmassa 
näitä pyrkimyksiä edistämään syntyi 
valtavia protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 133
Isabel Wiseler-Lima



AM\1215357FI.docx 79/203 PE658.904v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen 
järjestys ja kannatettiin tasapuolisemman 
globaalin yhteiskunnan kehittämistä;

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa vaadittiin 
ilmastonmuutoksen tiedostamista ja sen 
torjumiseen pyrkiviä toimia ja kannatettiin 
tasapuolisemman globaalin yhteiskunnan 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 134
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 

7. on ilahtunut kansalaisten ja 
varsinkin nuorimpien kansalaisten 
kasvavista pyrkimyksistä ja 
joukkoliikkeistä, joiden tarkoituksena on 
saada aikaan poliittinen ja 
yhteiskunnallinen muutos kohti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokraattista hallintotapaa, 
tasapuolisuutta ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kunnianhimoisempia 
ilmastotoimia ja parempaa 
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ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen järjestys 
ja kannatettiin tasapuolisemman globaalin 
yhteiskunnan kehittämistä;

ympäristönsuojelua; painottaa, että vuonna 
2019 kaikilla alueilla maailmassa näitä 
pyrkimyksiä edistämään syntyi valtavia 
protestiliikkeitä, joissa asetettiin 
kyseenalaiseksi yhteiskuntien 
institutionaalinen ja taloudellinen järjestys 
ja kannatettiin tasapuolisemman globaalin 
yhteiskunnan kehittämistä; korostaa, että 
protestitoimien on tärkeää pysyä 
luonteeltaan rauhanomaisina; korostaa, 
että myönteisiin muutoksiin on pyrittävä 
vain vuoropuhelun avulla ja että kaikkiin 
ratkaisuihin on päästävä osallistavien 
neuvottelujen avulla;

Or. en

Tarkistus 135
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää olennaisen tärkeänä, että 
poliittisella tasolla reagoidaan 
yhteiskuntien ja yksittäisten ihmisten 
oikeutettuihin vaatimuksiin osana 
osallistavaa vuoropuhelua; tuomitsee 
etenkin lainvalvontaviranomaisten 
liiallisen voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
demokraattisten äänten vaientamiseksi;

8. tuomitsee rauhanomaisten 
liikkeiden väkivaltaisen tukahduttamisen;

Or. en

Tarkistus 136
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää olennaisen tärkeänä, että 
poliittisella tasolla reagoidaan 
yhteiskuntien ja yksittäisten ihmisten 
oikeutettuihin vaatimuksiin osana 
osallistavaa vuoropuhelua; tuomitsee 
etenkin lainvalvontaviranomaisten 
liiallisen voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
demokraattisten äänten vaientamiseksi;

8. tuomitsee etenkin 
lainvalvontaviranomaisten liiallisen 
voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
demokraattisten äänten vaientamiseksi;

Or. en

Tarkistus 137
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Pitää olennaisen tärkeänä, että 
poliittisella tasolla reagoidaan 
yhteiskuntien ja yksittäisten ihmisten 
oikeutettuihin vaatimuksiin osana 
osallistavaa vuoropuhelua; tuomitsee 
etenkin lainvalvontaviranomaisten 
liiallisen voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
demokraattisten äänten vaientamiseksi;

8. pitää tärkeänä, että poliittisella 
tasolla reagoidaan yhteiskuntien ja 
yksittäisten ihmisten oikeutettuihin 
vaatimuksiin osana osallistavaa 
vuoropuhelua; tuomitsee toisaalta 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
kansallisiin asioihin;

Or. sk

Tarkistus 138
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää olennaisen tärkeänä, että 
poliittisella tasolla reagoidaan 
yhteiskuntien ja yksittäisten ihmisten 
oikeutettuihin vaatimuksiin osana 
osallistavaa vuoropuhelua; tuomitsee 
etenkin lainvalvontaviranomaisten 
liiallisen voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
demokraattisten äänten vaientamiseksi;

8. pitää olennaisen tärkeänä, että 
poliittisella tasolla reagoidaan 
yhteiskuntien, perheiden ja yksittäisten 
ihmisten oikeutettuihin vaatimuksiin osana 
osallistavaa vuoropuhelua; tuomitsee 
etenkin lainvalvontaviranomaisten 
kohtuuttoman voimankäytön kautta 
tapahtuvan rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
demokraattisten äänten vaientamiseksi; 
ilmaisee samalla huolensa siitä, että 
radikalisoituneet ryhmät hyödyntävät 
oikeutetuista syistä alkunsa saaneita 
mielenosoituksia ja yhteiskunnallisia 
liikkeitä väkivaltaiseen toimintaan ja 
kansalaisten jokapäiväisen elämän ja 
julkisten palvelujen häiritsemiseen, 
yksilöiden pelottelemiseen ja yksityisten ja 
julkisten rakennusten kimppuun 
hyökkäämiseen;

Or. en

Tarkistus 139
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää olennaisen tärkeänä, että 
poliittisella tasolla reagoidaan 
yhteiskuntien ja yksittäisten ihmisten 
oikeutettuihin vaatimuksiin osana 
osallistavaa vuoropuhelua; tuomitsee 
etenkin lainvalvontaviranomaisten 
liiallisen voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
demokraattisten äänten vaientamiseksi;

8. pitää olennaisen tärkeänä, että 
poliittisella tasolla reagoidaan 
yhteiskuntien ja yksittäisten ihmisten 
oikeutettuihin vaatimuksiin sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella osana 
osallistavaa vuoropuhelua; tuomitsee 
etenkin lainvalvontaviranomaisten 
liiallisen voimankäytön kautta tapahtuvan 
rauhanomaisten liikkeiden 
tukahduttamisen, johon eräät hallitukset 
ovat maansa väestöä vastaan syyllistyneet 
mielipiteiltään eriävien tai kriittisten 
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äänten vaientamiseksi; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että 
lainvalvontaviranomaisten liiallista 
voimankäyttöä sekä EU:ssa että sen 
ulkopuolella pidetään enenevissä määrin 
tuomittavana ja että se on yhä useammin 
määritelty merkittäväksi 
ihmisoikeuskysymykseksi, ja kehottaa 
asianomaisia hallituksia ryhtymään 
kiireellisiin korjaaviin toimiin tällaisten 
tapausten estämiseksi ja tekijöiden 
vastuuseen saattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 140
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pitää tuomittavana, että useissa 
maissa kansalaisilta evätään oikeus 
rauhanomaiseen mielenosoittamiseen 
oikeudellisilla tai hallinnollisilla 
toimenpiteillä tai muulla tavoin, kuten 
tukahduttamalla mielenosoitukset 
voimakeinoin, häiritsemällä niitä ja 
tekemällä mielivaltaisia pidätyksiä; 
korostaa, että vuonna 2019 pidätettiin 
satoja rauhanomaisia mielenosoittajia, 
joista monia kohdeltiin huonosti ja 
pidätettiin mielivaltaisesti ja joiden on 
pitänyt maksaa tuntuvia sakkoja 
menettelyissä, joissa 
vähimmäismenettelyvaatimuksista ei ole 
takeita; vaatii kunnioittamaan 
kansainvälisten normien ja YK:n 
perussopimusten takaamia oikeuksia 
kokoontumis-, yhdistymis- ja 
sananvapauteen ja kehottaa hallituksia 
pidättäytymään voimakeinojen käytöstä 
rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan;

Or. en
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Tarkistus 141
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. tuomitsee kaikki väkivaltaiset 
poliittiset protestiliikkeet ja osoittaa 
tukensa valtion turvallisuusjoukkojen 
työlle rikollisuuden ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 142
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset 
ovat välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

Poistetaan.

Or. sk
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Tarkistus 143
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset 
eivät ole hyväksyttäviä;

Or. en

Tarkistus 144
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; tuomitsee jyrkästi 
väkivallan ja suvaitsemattomuuden niiden 
kaikissa muodoissa;
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väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

Or. en

Tarkistus 145
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, 
uskonnollisiin yhteisöihin ja järjestöihin 
kuuluvia henkilöitä ja kirkkoon kuuluvia, 
kehitystyötä ja humanitaarista työtä 
tekeviä henkilöitä sekä toimittajia vastaan;

Or. en

Tarkistus 146
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
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pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan;

Or. fr

Tarkistus 147
Miriam Lexmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan;

Or. en

Tarkistus 148
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Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä, uskonnollisia ja 
vakaumuksellisia vähemmistöjä, 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
uskonnollisia ja vakaumuksellisia 
vähemmistöjä, naisia, hlbti-henkilöitä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

Or. en

Tarkistus 149
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä, uskonnollisia ja 
vakaumuksellisia vähemmistöjä, 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
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syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä, uskonnollisia ja 
vakaumuksellisia vähemmistöjä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

Or. en

Tarkistus 150
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä, uskonnollisia ja 
vakaumuksellisia vähemmistöjä, 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 151
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, 
paikallisyhteisöjä, alkuperäiskansoja, 
väärinkäytösten paljastajia ja toimittajia 
vastaan; korostaa, että politiikassa on 
vallalla suuntaus kohti syvenevää 
nationalismia ja uskonnon väärinkäyttöä 
poliittisiin tarkoitusperiin ja että tämä 
johtaa suvaitsemattomuuteen varsinkin 
ihmisoikeuksien puolustajia, naisia, hlbti-
henkilöitä ja maahanmuuttajia kohtaan;

Or. en

Tarkistus 152
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä, 
paikallisyhteisöjä, alkuperäiskansoja sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
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kohtaan; naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 153
David Lega

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia, protektionismia 
ja suvaitsemattomuutta varsinkin 
ihmisoikeuksien puolustajia, naisia, hlbti-
henkilöitä ja maahanmuuttajia kohtaan;

Or. en

Tarkistus 154
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
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ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
ilmastoaktivisteja, naisia, hlbti-henkilöitä, 
uskonnollisia vähemmistöjä, vammaisia ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

Or. pl

Tarkistus 155
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä, seksityöläisiä, 
huumeidenkäyttäjiä, vankeja, HIV-
tartunnan saaneita ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

Or. en
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Tarkistus 156
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä, uskonnollisia ja 
vakaumuksellisia vähemmistöjä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

Or. en

Tarkistus 157
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 



PE658.904v01-00 94/203 AM\1215357FI.docx

FI

väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä, uskonnollisia ja 
vakaumuksellisia vähemmistöjä ja 
maahanmuuttajia kohtaan;

Or. en

Tarkistus 158
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä, maahanmuuttajia, 
vähemmistöjä ja romaniväestöä kohtaan;

Or. es

Tarkistus 159
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; korostaa, että 
politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

9. korostaa, että fyysiset hyökkäykset, 
vangitsemiset, tappouhkaukset, häirintä, 
pelottelu ja sananvapauden rajoitukset ovat 
välineitä, joita edelleenkin käytetään 
järjestelmällisesti ympäri maailmaa 
ihmisoikeuksien puolustajia, valtioista 
riippumattomia järjestöjä sekä 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja 
toimittajia vastaan; huomauttaa, että 
naispuolisiin ihmisoikeuksien 
puolustajiin kohdistuu sukupuoleen 
perustuvia uhkia ja että he kärsivät 
riittävien resurssien ja 
suojelumekanismien puutteesta; korostaa, 
että politiikassa on vallalla suuntaus kohti 
syvenevää nationalismia ja uskonnon 
väärinkäyttöä poliittisiin tarkoitusperiin ja 
että tämä johtaa suvaitsemattomuuteen 
varsinkin ihmisoikeuksien puolustajia, 
naisia, hlbti-henkilöitä ja maahanmuuttajia 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 160
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita luomaan strategisen 
korkean tason vision ihmisoikeuksien 
puolustajiin maailmanlaajuisesti ja yhä 
useammin kohdistuvien hyökkäysten 
torjumiseksi muun muassa hyväksymällä 
vahvoja ulkoasiainneuvoston päätelmiä, 
joissa ulkoministerien olisi vaadittava 
kunnianhimoisia ja maailmanlaajuisia 
EU:n toimia ihmisoikeuksien puolustajien 
puolustamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 161
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, 
jonka tavoitteena on tuoda näiden ääni 
kuuluviin ja saada toimintansa takia 
pidätetyt ihmisoikeuksien puolustajat 
vapautettua;

10. painottaa, että EU:n toimielimillä ei 
ole velvollisuutta tai valtuuksia aktiivisesti 
tukea itsensä valtuuttaneita, 
epädemokraattisia ja subjektiivisesti 
toimivia demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
puolustavia järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä;

Or. en

Tarkistus 162
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja saada toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

10. pitää tärkeänä, että EU:n 
toimielimet tukevat rauhanomaisesti 
toimivia, demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
puolustavia järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; 
pitää tältä osin tärkeänä parlamentin 
toimintaa, jonka tavoitteena on tuoda 
näiden ääni kuuluviin ja saada 
rauhanomaisen toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

Or. en

Tarkistus 163
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja saada toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja painostaa kolmansien maiden 
viranomaisia välittömästi ja ehdoitta 
vapauttamaan toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat;

Or. en

Tarkistus 164
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja saada toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä, paikallisyhteisöjä, 
alkuperäiskansoja ja yksittäisiä ihmisiä; 
pitää tältä osin tärkeänä parlamentin 
toimintaa, jonka tavoitteena on tuoda 
näiden ääni kuuluviin ja saada toimintansa 
takia pidätetyt ihmisoikeuksien puolustajat 
vapautettua;

Or. en

Tarkistus 165
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja saada toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; kehottaa 
EU:ta tukemaan ja suojelemaan 
ihmisoikeuksien puolustajien moninaista 
joukkoa, mukaan lukien naispuoliset 
ihmisoikeuksien puolustajat ja heidän 
järjestönsä; pitää tältä osin tärkeänä 
parlamentin toimintaa, jonka tavoitteena on 
tuoda näiden ääni kuuluviin ja saada 
toimintansa takia pidätetyt ihmisoikeuksien 
puolustajat vapautettua;

Or. en

Tarkistus 166
Miriam Lexmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja saada toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja saada toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua; 
tukee Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden työtä demokraattisten 
prosessien vahvistamisessa ja uuden 
sukupolven poliittisten johtajien 
tukemisessa kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 167
Michal Šimečka
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden ääni kuuluviin 
ja saada toimintansa takia pidätetyt 
ihmisoikeuksien puolustajat vapautettua;

10. painottaa, että EU:n toimielimillä 
on velvollisuus aktiivisesti tukea 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavia 
järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä; pitää tältä 
osin tärkeänä parlamentin toimintaa, jonka 
tavoitteena on tuoda näiden äänet 
kuuluviin ja saada toimintansa takia 
pidätetyt ihmisoikeuksien puolustajat 
vapautettua;

Or. en

Tarkistus 168
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
EU ja tietyt jäsenvaltiot edelleen asettavat 
liike-elämään, sotilaalliseen toimintaan, 
terrorismin torjuntaan ja 
muuttoliikkeeseen liittyvien etujen 
ajamisen ihmisoikeuksiin ja 
demokratiaan liittyvien huolenaiheiden 
sijasta; on syvästi huolissaan 
kyberturvallisuutta ja terrorismin 
torjuntaa koskevan sortavan 
lainsäädännön käyttämisestä 
ihmisoikeuksien puolustajien 
hiljentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 169
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
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11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 
tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, josta ääriesimerkkinä ovat 
uskonnollisiin vähemmistöihin 
kohdistuva joukkotuhonta ja joka johtaa 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 
tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

Or. en

Tarkistus 170
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien, sotilaallisten konfliktien ja alueiden 
pitkittyneen miehityksen tai toiseen 
valtioon liittämisen vitsauksesta, joka 
johtaa kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden ja ihmisoikeuksien vakaviin 
loukkauksiin, varsinkin siviiliväestön 
joukkomurhiin ja pakkosiirtoihin; 
tuomitsee jyrkästi autoritaaristen valtioiden 
osallistumisen sijaissotiin ja korostaa, että 
poliittinen ratkaisu on kestävän rauhan 
edellytys; ilmaisee syvän huolensa 
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tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

kansainvälisten poliittisten jännitteiden 
kiristymisestä ja tietyillä maailman alueilla 
muiden kuin valtiollisten aseistettujen 
ryhmien ja terroristijärjestöjen 
lisääntyneestä toiminnasta sekä yhteisöjen 
välisen väkivallan noususta;

Or. en

Tarkistus 171
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 
tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin sekä siviileihin, erityisesti 
naisiin ja lapsiin, kohdistuvaan 
seksuaaliseen väkivaltaan; tuomitsee 
jyrkästi autoritaaristen valtioiden 
osallistumisen sijaissotiin ja korostaa, että 
poliittinen ratkaisu on kestävän rauhan 
edellytys; ilmaisee syvän huolensa 
kansainvälisten poliittisten jännitteiden 
kiristymisestä ja tietyillä maailman alueilla 
muiden kuin valtiollisten aseistettujen 
ryhmien ja terroristijärjestöjen 
lisääntyneestä toiminnasta sekä yhteisöjen 
välisen väkivallan noususta;

Or. en

Tarkistus 172
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
11 kohta



PE658.904v01-00 102/203 AM\1215357FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 
tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
totalitaaristen ja autoritaaristen valtioiden 
sekä diktatuurien osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 
tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen, etupäässä 
jihadistiryhmien, lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

Or. en

Tarkistus 173
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 
tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen lisääntyneestä 

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden, erityisesti 
Turkin, osallistumisen sijaissotiin ja 
korostaa, että poliittinen ratkaisu on 
kestävän rauhan edellytys; ilmaisee syvän 
huolensa kansainvälisten poliittisten 
jännitteiden kiristymisestä ja tietyillä 
maailman alueilla muiden kuin valtiollisten 
aseistettujen ryhmien ja 
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toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

terroristijärjestöjen, kuten 
islamistiryhmien, lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

Or. fr

Tarkistus 174
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että poliittinen 
ratkaisu on kestävän rauhan edellytys; 
ilmaisee syvän huolensa kansainvälisten 
poliittisten jännitteiden kiristymisestä ja 
tietyillä maailman alueilla muiden kuin 
valtiollisten aseistettujen ryhmien ja 
terroristijärjestöjen lisääntyneestä 
toiminnasta sekä yhteisöjen välisen 
väkivallan noususta;

11. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
sotien ja sotilaallisten konfliktien 
vitsauksesta, joka johtaa kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja 
ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin, 
varsinkin siviiliväestön joukkomurhiin ja 
pakkosiirtoihin; tuomitsee jyrkästi 
autoritaaristen valtioiden osallistumisen 
sijaissotiin ja korostaa, että 
neuvottelumuotojen ja -periaatteiden 
mukainen poliittinen ratkaisu on kestävän 
rauhan edellytys; ilmaisee syvän huolensa 
kansainvälisten poliittisten jännitteiden 
kiristymisestä ja tietyillä maailman alueilla 
muiden kuin valtiollisten aseistettujen 
ryhmien ja terroristijärjestöjen 
lisääntyneestä toiminnasta sekä yhteisöjen 
välisen väkivallan noususta;

Or. en

Tarkistus 175
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää valitettavana, että YK:n 12. pitää valitettavana, että YK:n 
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juhliessa 75-vuotispäiväänsä vuonna 2020 
eräät hallitukset ovat lyhytnäköisyydessään 
ryhtyneet toiminnallaan horjuttamaan 
rauhaan, konfliktinratkaisuun ja 
ihmisoikeuksien suojeluun tähtääviä 
kansainvälisiä yhteistyöpyrkimyksiä, jotka 
perustuvat YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen tarkoituksiin 
ja periaatteisiin, kansainväliseen oikeuteen, 
YK:n peruskirjaan ja Helsingin 
päätösasiakirjaan; arvostelee sitä, että 
demokraattisilta mailta puuttuu yhteinen 
kansainvälinen johtajuus, jonka turvin ne 
voisivat johdonmukaisesti puuttua 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden vakaviin loukkauksiin ja yhdistää 
voimansa ihmisoikeuksien, demokratian ja 
maailmanlaajuisiin sääntöihin perustuvien 
järjestelmien edistämiseksi;

juhliessa 75-vuotispäiväänsä vuonna 2020 
eräät hallitukset ovat ryhtyneet 
toiminnallaan horjuttamaan rauhaan, 
konfliktinratkaisuun ja ihmisoikeuksien 
suojeluun tähtääviä kansainvälisiä 
yhteistyöpyrkimyksiä, jotka perustuvat 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen tarkoituksiin ja periaatteisiin, 
kansainväliseen oikeuteen, YK:n 
peruskirjaan ja Helsingin päätösasiakirjaan; 
arvostelee sitä, että demokraattisilta mailta 
puuttuu yhteinen kansainvälinen johtajuus, 
jonka turvin ne voisivat johdonmukaisesti 
puuttua ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden vakaviin 
loukkauksiin ja yhdistää voimansa 
ihmisoikeuksien ja demokratian 
edistämiseksi ja sääntöihin perustuvien 
kansainvälisten järjestelmien 
ylläpitämiseksi;

Or. en

Tarkistus 176
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää valitettavana, että YK:n 
juhliessa 75-vuotispäiväänsä vuonna 2020 
eräät hallitukset ovat lyhytnäköisyydessään 
ryhtyneet toiminnallaan horjuttamaan 
rauhaan, konfliktinratkaisuun ja 
ihmisoikeuksien suojeluun tähtääviä 
kansainvälisiä yhteistyöpyrkimyksiä, jotka 
perustuvat YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen tarkoituksiin 
ja periaatteisiin, kansainväliseen oikeuteen, 
YK:n peruskirjaan ja Helsingin 
päätösasiakirjaan; arvostelee sitä, että 
demokraattisilta mailta puuttuu yhteinen 
kansainvälinen johtajuus, jonka turvin ne 
voisivat johdonmukaisesti puuttua 

12. pitää valitettavana, että YK:n 
juhliessa 75-vuotispäiväänsä vuonna 2020 
eräät hallitukset ovat lyhytnäköisyydessään 
ryhtyneet toiminnallaan horjuttamaan 
monenvälisyyttä sekä rauhaan, 
konfliktinratkaisuun ja ihmisoikeuksien 
suojeluun tähtääviä kansainvälisiä 
yhteistyöpyrkimyksiä, jotka perustuvat 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen tarkoituksiin ja periaatteisiin, 
kansainväliseen oikeuteen, YK:n 
peruskirjaan ja Helsingin päätösasiakirjaan; 
arvostelee sitä, että demokraattisilta mailta 
puuttuu yhteinen kansainvälinen johtajuus, 
jonka turvin ne voisivat johdonmukaisesti 
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ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden vakaviin loukkauksiin ja yhdistää 
voimansa ihmisoikeuksien, demokratian ja 
maailmanlaajuisiin sääntöihin perustuvien 
järjestelmien edistämiseksi;

puuttua ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden vakaviin 
loukkauksiin ja yhdistää voimansa 
ihmisoikeuksien, demokratian ja 
maailmanlaajuisiin sääntöihin perustuvien 
järjestelmien edistämiseksi, ja kehottaa 
EU:ta ja jäsenvaltioita täyttämään tämän 
johtajuustyhjiön; korostaa 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja 
jakamattomuutta ja tuomitsee kaikki 
yritykset asettaa ne kyseenalaiseksi;

Or. en

Tarkistus 177
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla 
maailmaa ja mainitsee esimerkkinä 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevista 
erityisesti kotiseudultaan siirtymään 
joutuneet naiset, lapset ja vammaiset 
henkilöt; toteaa, että vuonna 2019 
maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 
eli 3,5 prosenttia maailman väestöstä ja 
että kahden viime vuoden ajan 
muuttoliike on ollut laajamittaista; 
tuomitsee poliittiset toimenpiteet, joilla 
murennetaan maahantulijoiden ja 
pakolaisten ihmisoikeuksia ja 
vaarannetaan heidän turvallisuutensa; 
tuo tässä yhteydessä esille kielteisen 
suuntauksen, jossa maahantulijoiden ja 
pakolaisten ihmisoikeuksia puolustavia ja 
heille apua tarjoavia ihmisiä häiritään ja 
heidän työnsä kriminalisoidaan;

Poistetaan.

_________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
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(https://publications.iom.int/system/files/p
df/wmr_2020.pdf).

Or. sk

Tarkistus 178
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla 
maailmaa ja mainitsee esimerkkinä 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevista 
erityisesti kotiseudultaan siirtymään 
joutuneet naiset, lapset ja vammaiset 
henkilöt; toteaa, että vuonna 2019 
maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä 
esille kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän 
työnsä kriminalisoidaan;

13. suree vammaisten henkilöiden 
ahdinkoa, sillä he ovat yksi kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista 
ihmisryhmistä; toteaa, että vuonna 2019 
maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. fr

Tarkistus 179
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
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Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista 
erityisesti kotiseudultaan siirtymään 
joutuneet naiset, lapset ja vammaiset 
henkilöt; toteaa, että vuonna 2019 
maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä 
esille kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän 
työnsä kriminalisoidaan;

13. on huolissaan pakolaisten 
määrästä eri puolilla maailmaa; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä; panee 
kuitenkin merkille, että 
kansalaisjärjestöillä on ollut merkittävä 
rooli ihmissalakuljetuksen 
helpottamisessa ja että yksityisten tahojen 
ei olisi aktiivisesti osallistuttava etsintä- ja 
pelastustehtävien suorittamiseen; 
korostaa, että konfliktialueille on luotava 
vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen 
mukaisia suojapaikkoja;

_________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/p
df/wmr_2020.pdf).

Or. en

Tarkistus 180
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
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ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä 
esille kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän 
työnsä kriminalisoidaan;

ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset, vammaiset henkilöt ja vainotut 
uskonnolliset vähemmistöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Tarkistus 181
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset, etniset, uskonnolliset ja 
vakaumukselliset vähemmistöt sekä 
vammaiset henkilöt; toteaa, että vuonna 
2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
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toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Tarkistus 182
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset, etniset, uskonnolliset ja 
vakaumukselliset vähemmistöt sekä 
vammaiset henkilöt; toteaa, että vuonna 
2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
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kriminalisoidaan; ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Tarkistus 183
Bert-Jan Ruissen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset, etniset, uskonnolliset ja 
vakaumukselliset vähemmistöt sekä 
vammaiset henkilöt; toteaa, että vuonna 
2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
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f/wmr_2020.pdf). f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Tarkistus 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset, pitkäaikaissairaat ja 
seksuaaliselta suuntautumiseltaan 
erilaiset henkilöt; toteaa, että vuonna 2019 
maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Tarkistus 185
Miguel Urbán Crespo
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä 
esille kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa ja henkensä; suhtautuu 
erittäin torjuvasti siihen, että 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Tarkistus 186
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
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kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä, ja pitää 
valitettavana vuonna 2019 EU27-maista 
kansainvälistä suojelua hakeneiden 
turvapaikanhakijoiden määrän kasvua4 a, 
joka johtui heidän lähtömaissaan 
laittomasti poliittista valtaa itsellään 
pitävien diktatoristen järjestelmien 
sortotoimista ja 
ihmisoikeusrikkomuksista; toteaa, että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).
4 a Turvapaikkatilastot – Eurostat 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Asylum_statisti
cs/es) 

Or. es

Tarkistus 187
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 

13. suree maahantulijoiden ja 
pakolaisten ahdinkoa eri puolilla maailmaa 
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ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
kahden viime vuoden ajan muuttoliike on 
ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

ja mainitsee esimerkkinä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista erityisesti 
kotiseudultaan siirtymään joutuneet naiset, 
lapset ja vammaiset henkilöt; toteaa, että 
vuonna 2019 maailmassa arvellaan olleen 
maahanmuuttajia lähes 272 miljoonaa3 eli 
3,5 prosenttia maailman väestöstä ja että 
heistä yli 20 miljoonaa oli pakolaisia3 a ja 
että kahden viime vuoden ajan muuttoliike 
on ollut laajamittaista; tuomitsee poliittiset 
toimenpiteet, joilla murennetaan 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia ja vaarannetaan heidän 
turvallisuutensa; tuo tässä yhteydessä esille 
kielteisen suuntauksen, jossa 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeuksia puolustavia ja heille apua 
tarjoavia ihmisiä häiritään ja heidän työnsä 
kriminalisoidaan;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).
3 a UNHCR:n julkaisemien tietojen 
mukaan (https://www.unhcr.org/refugee-
statistics/download/?url=fd4J)

Or. es

Tarkistus 188
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
niiden tapausten määrä, joissa 
ihmisoikeuksien puolustajia, erityisesti 
toimittajia, aktivisteja, poliitikkoja, 
naisten oikeuksien puolustajia, 
ympäristönsuojelijoita, maitaan 
puolustavia henkilöitä ja uskonnollisia 
vähemmistöjä puolustavia henkilöitä, on 
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murhattu, heitä vastaan on hyökätty sekä 
fyysisesti että sanallisesti, heitä on 
tuomittu kuolemaan, heitä on vainottu, 
vangittu, ahdisteltu ja peloteltu, on 
lisääntynyt ympäri maailman ja eritoten 
maissa, joissa korruptio on yleistä ja 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja 
oikeudellinen valvonta on heikkoa;

Or. en

Tarkistus 189
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. vaatii korkeimmalta 
päätöksentekotasolta 
oikeudenmukaisuutta ja 
vastuuvelvollisuutta näiden hyökkäysten 
käsittelyssä ja tuomitsee kaikki tilanteet, 
joissa rankaisemattomuutta harkitaan 
mahdollisena ratkaisuna;

Or. en

Tarkistus 190
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että tietyillä alueilla 
esiintyy edelleen sitkeästi sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää; kehottaa 
tässä yhteydessä niitä valtioita, jotka eivät 
ole vielä ratifioineet Istanbulin 
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syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai 
elämänkatsomuksensa vuoksi tai 
ihmisoikeuksien puolesta tekemänsä työn 
takia; tuomitsee autoritaariset hallinnot, 
jotka vastustavat naisten vaatimuksia 
yhtäläisistä oikeuksista tai lietsovat 
vastakkaisia pyrkimyksiä taantua näissä 
oikeuksissa; korostaa näkyvää roolia, 
joka naisilla on heidän toimiessaan 
poliittisissa ja yhteiskunnallisissa 
liikkeissä, ja pitää valitettavana, että he 
ovat joutuneet maksamaan siitä kovan 
hinnan väkivallan muodossa esiintyvän 
raa’an sorron uhreina;

yleissopimusta, tekemään niin;

Or. en

Tarkistus 191
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; panee 
kuitenkin merkille, että sukupuolten tasa-
arvoa ei vielä ole saavutettu yhdessäkään 
maailman maassa; tuomitsee sukupuolten 
tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin 
kohdistuvan jatkuvan vastustuksen, 
mukaan lukien kaikki yritykset heikentää 
olemassa olevia seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyviä oikeuksia ja suojelutoimia sekä 
sellaiset lait, politiikat ja käytännöt, jotka 
edelleen kieltävät nämä oikeudet tai 
rajoittavat niiden toteutumista monissa 
maailman maissa; korostaa, että 
kaikkialla maailmassa esiintyy edelleen 
sitkeästi sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja risteävää syrjintää, joiden 
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toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

taustalla ovat usein patriarkaaliset 
kulttuuriset normit, yhteiskunnalliset 
rakenteet ja syrjivät oikeusjärjestelmät, 
joilla oikeutetaan ja normalisoidaan 
sukupuolten väliset vallitsevat 
valtasuhteet ja naisten rakenteellinen 
ulossulkeminen; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
seksuaalisen suuntautumisensa, 
sukupuoli-identiteettinsä, rotunsa, 
vammaisuutensa, etnisyytensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee sellaiset 
hallitukset ja viranomaiset ympäri 
maailman, jotka vastustavat naisten 
vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista tai 
lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä taantua 
näissä oikeuksissa; korostaa näkyvää 
roolia, joka naisilla on heidän toimiessaan 
poliittisissa ja yhteiskunnallisissa 
liikkeissä, ja pitää valitettavana, että he 
ovat joutuneet maksamaan siitä kovan 
hinnan väkivallan muodossa esiintyvän 
raa’an heteropatriarkaalisen sorron 
uhreina;

Or. en

Tarkistus 192
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa, myös Euroopan unionissa, 
esiintyy edelleen sitkeästi sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää, joiden 
taustalla ovat sukupuolten epätasa-arvo, 
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syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

epätasa-arvoiset sukupuoliroolit ja 
valtasuhteet, kulttuuriset tavat tai syvään 
juurtuneet syrjivät oikeusjärjestelmät, 
politiikat ja käytännöt, mutta myös uutta 
nousua kokevat patriarkaaliset ja 
taantumukselliset liikkeet; tuomitsee 
sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 
oikeuksiin kohdistuvan jatkuvan 
vastustuksen, mukaan lukien kaikki 
yritykset heikentää olemassa olevia 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
-oikeuksiin liittyviä oikeuksia ja 
suojelutoimia sekä sellaiset lait, politiikat 
ja käytännöt, jotka edelleen kieltävät 
nämä oikeudet tai rajoittavat niiden 
toteutumista monissa maailman maissa; 
tuo esille myös seksuaalisen väkivallan, 
jonka kohteeksi naiset joutuvat 
naispuolisuutensa tai mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; kehottaa ryhtymään 
yhteisiin toimiin, jotta seksuaalisen 
väkivallan käyttö sodankäynnin välineenä 
saataisiin loppumaan; tuomitsee 
hallitukset, jotka vastustavat naisten 
vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista tai 
lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä taantua 
näissä oikeuksissa; korostaa näkyvää 
roolia, joka naisilla on heidän toimiessaan 
poliittisissa ja yhteiskunnallisissa 
liikkeissä, ja pitää valitettavana, että he 
ovat joutuneet maksamaan siitä kovan 
hinnan väkivallan muodossa esiintyvän 
raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 193
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
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tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat 
sukupuoleen liittyvä eriarvoisuus, 
epätasa-arvoiset sukupuoliroolit ja 
valtasuhteet, kulttuuriset käytännöt, kuten 
kastiin perustuva syrjintä, tai syvään 
juurtuneet syrjivät oikeusjärjestelmät, 
politiikat ja käytännöt; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 194
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa, että kaikkialla maailmassa 
esiintyy edelleen sitkeästi sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää, joiden 
taustalla ovat usein kulttuuriset tavat tai 
syvään juurtuneet syrjivät 
oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 



PE658.904v01-00 120/203 AM\1215357FI.docx

FI

seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 195
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, 
esimerkiksi naismurhia, ja syrjintää, 
joiden taustalla ovat usein kulttuuriset tavat 
tai syvään juurtuneet syrjivät 
oikeusjärjestelmät; on huolestunut naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
-oikeuksiin kohdistuvista laajamittaisista 
hyökkäyksistä; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
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yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron 
uhreina;

tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan joutumalla 
raa’an sorron ja sodan aiheuttaman 
väkivallan uhreiksi;

Or. en

Tarkistus 196
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
muistuttaa, että Istanbulin 
yleissopimuksessa, joka on ensimmäinen 
yleismaailmallisesti sitova sopimus naisiin 
ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan torjumiseksi, asetetaan 
vertailuarvot kansainvälisille normeille, 
jotka on ratifioitava ja pantava 
täytäntöön; muistuttaa, että EU:n 
liittyminen Istanbulin yleissopimukseen 
on EU:n tasa-arvostrategian 2020–2025 
keskeisiä painopisteitä; korostaa kuitenkin, 
että kaikkialla maailmassa esiintyy 
edelleen sitkeästi sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja syrjintää, joiden taustalla ovat 
usein kulttuuriset tavat tai syvään 
juurtuneet syrjivät oikeusjärjestelmät sekä 
naisten oikeuksien heikentämiseen 
pyrkivät propaganda- ja 
disinformaatiotoimet; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
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autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 197
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
tuomitsee sukupuolten tasa-arvoon ja 
naisten oikeuksiin kohdistuvan jatkuvan 
vastustuksen, mukaan lukien kaikki 
yritykset heikentää olemassa olevia 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
-oikeuksiin liittyviä oikeuksia ja 
suojelutoimia sekä sellaiset lait, politiikat 
ja käytännöt, jotka edelleen kieltävät 
nämä oikeudet tai rajoittavat niiden 
toteutumista monissa maailman maissa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
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tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 198
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; panee 
kuitenkin merkille, että sukupuolten tasa-
arvoa ei vielä ole saavutettu yhdessäkään 
maailman maassa; korostaa kuitenkin, että 
kaikkialla maailmassa esiintyy edelleen 
sitkeästi sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja syrjintää, joiden taustalla ovat 
usein kulttuuriset tavat tai syvään 
juurtuneet syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo 
esille myös seksuaalisen väkivallan, jonka 
kohteeksi naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en
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Tarkistus 199
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, uskontonsa 
tai elämänkatsomuksensa vuoksi tai 
ihmisoikeuksien puolesta tekemänsä työn 
takia; tuomitsee autoritaariset hallinnot, 
jotka vastustavat naisten vaatimuksia 
yhtäläisistä oikeuksista tai lietsovat 
vastakkaisia pyrkimyksiä taantua näissä 
oikeuksissa; korostaa näkyvää roolia, joka 
naisilla on heidän toimiessaan poliittisissa 
ja yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina; 
korostaa tarvetta suojella haavoittuvassa 
asemassa olevia äitejä, erityisesti 
yksinhuoltajaäitejä ja suurperheen äitejä, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi; painottaa, että on luotava 
sellainen sosiaalisilta ja taloudellisilta 
olosuhteiltaan sopiva ympäristö, jossa 
äitien on mahdollista jatkaa omaa 
ammatillista kehittymistään;

Or. en

Tarkistus 200
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
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Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa, elämänkatsomuksensa tai 
seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi tai 
ihmisoikeuksien puolesta tekemänsä työn 
takia; muistuttaa, että homo- ja 
biseksuaalisiin naisiin kohdistuva 
väkivalta ns. korjaavan raiskauksen 
muodossa on edelleen järjestelmällinen 
ongelma joissakin maissa sosiaalisen 
leimautumisen ja syrjivien 
oikeusjärjestelmien vuoksi; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 201
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; toteaa, että 
naisten sukuelinten silpominen ja 
lapsiavioliitot ovat esimerkkejä kaikkein 
yleisimmistä ja järjestelmällisimmistä 
ihmisoikeusloukkauksista; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 202
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
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sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuomitsee 
naisten hyväksikäytön eri muodot, kuten 
kohdunvuokrauksen, ihmiskaupan ja 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 203
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; korostaa, että 
etnisiin, uskonnollisiin ja 
vakaumuksellisiin vähemmistöihin 
kuuluvilla naisilla ja tytöillä on vielä 
muita suurempi riski joutua sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja syrjinnän 
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autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

kohteeksi; tuo esille myös seksuaalisen 
väkivallan, jonka kohteeksi naiset joutuvat 
mielipiteidensä, vakaumuksensa tai 
elämänkatsomuksensa vuoksi tai 
ihmisoikeuksien puolesta tekemänsä työn 
takia; tuomitsee autoritaariset hallinnot, 
jotka vastustavat naisten vaatimuksia 
yhtäläisistä oikeuksista tai lietsovat 
vastakkaisia pyrkimyksiä taantua näissä 
oikeuksissa; korostaa näkyvää roolia, joka 
naisilla on heidän toimiessaan poliittisissa 
ja yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 204
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; korostaa, että 
etnisiin, uskonnollisiin ja 
vakaumuksellisiin vähemmistöihin 
kuuluvilla naispuolisilla henkilöillä on 
vielä muita suurempi riski joutua 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän kohteeksi; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
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valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

Or. en

Tarkistus 205
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina; 
korostaa, että etnisiin, uskonnollisiin ja 
vakaumuksellisiin vähemmistöihin 
kuuluvilla naispuolisilla henkilöillä on 
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vielä muita suurempi riski joutua 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän kohteeksi;

Or. en

Tarkistus 206
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron sekä 
aseellisten konfliktien aikana 
tapahtuneen seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreina;

Or. pl

Tarkistus 207
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Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina; 
korostaa, että on tärkeää, ettei ainoastaan 
pyritä puuttumaan sukupuoleen liittyvän 
rakenteellisen eriarvoisuuden 
perimmäisiin syihin, vaan että naisille 
taataan yhtäläiset mahdollisuudet ja että 
heidän osallistumismahdollisuuksiaan 
vahvistetaan;

Or. en

Tarkistus 208
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina;

14. on ilahtunut siitä, että työ naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on saanut 
lisää näkyvyyttä ympäri maailmaa; 
korostaa kuitenkin, että kaikkialla 
maailmassa esiintyy edelleen sitkeästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
syrjintää, joiden taustalla ovat usein 
kulttuuriset tavat tai syvään juurtuneet 
syrjivät oikeusjärjestelmät; tuo esille myös 
seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi 
naiset joutuvat mielipiteidensä, 
vakaumuksensa tai elämänkatsomuksensa 
vuoksi tai ihmisoikeuksien puolesta 
tekemänsä työn takia; tuomitsee 
autoritaariset hallinnot, jotka vastustavat 
naisten vaatimuksia yhtäläisistä oikeuksista 
tai lietsovat vastakkaisia pyrkimyksiä 
taantua näissä oikeuksissa; korostaa 
näkyvää roolia, joka naisilla on heidän 
toimiessaan poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa liikkeissä, ja pitää 
valitettavana, että he ovat joutuneet 
maksamaan siitä kovan hinnan väkivallan 
muodossa esiintyvän raa’an sorron uhreina; 
tuomitsee tässä yhteydessä naisia ja 
nuoria tyttöjä sortamaan pyrkivän 
ihmiskaupan;

Or. en

Tarkistus 209
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
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aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
kotiseudultaan siirtymiseen liittyvistä 
syistä, lapsipornon ja pedofilian;

Or. en

Tarkistus 210
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsityön, varhais- ja 
pakkoavioliitot, lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 211
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsityön, lapsikaupan ja 
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hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

lasten hyväksikäytön, lapsisotilaiden 
käytön aseellisissa selkkauksissa sekä 
perheiden erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 212
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön lapsiprostituution, 
lapsipornon ja kohdunvuokrauksen 
muodossa, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 213
Bert-Jan Ruissen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön lapsiprostituutiossa, 
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aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

lapsipornossa ja kohdunvuokrauksessa, 
lapsisotilaiden käytön aseellisissa 
selkkauksissa sekä perheiden erottamisen 
ja lasten säilöönoton maahanmuuttoon 
liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 214
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lasten asevelvollisuuden ja 
lasten värväämisen asevoimiin tai 
aseistettuihin ryhmiin, lapsisotilaiden 
käytön aseellisissa selkkauksissa sekä 
perheiden erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 215
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
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hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

hyväksikäytön, lapsien pakkotyön, 
lapsisotilaiden käytön aseellisissa 
selkkauksissa sekä perheiden erottamisen 
ja lasten säilöönoton maahanmuuttoon 
liittyvistä syistä;

Or. pl

Tarkistus 216
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä;

15. ilmaisee syvän huolensa lapsiin 
ympäri maailmaa kohdistuneista jatkuvista 
vakavista ihmisoikeusrikkomuksista 
vuonna 2019, jolloin yleissopimus lapsen 
oikeuksista täytti 30 vuotta, ja mainitsee 
esimerkkeinä lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön, lapsisotilaiden käytön 
aseellisissa selkkauksissa sekä perheiden 
erottamisen ja lasten säilöönoton 
maahanmuuttoon liittyvistä syistä; 
mainitsee lisäksi tyttöjen kohtaamat 
haasteet, joita ovat muun muassa 
seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva 
väkivalta, ennenaikainen raskaus, HIV-
tartunta, koulun keskeyttäminen ja 
lapsiavioliitot;

Or. en

Tarkistus 217
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 16. tuomitsee erittäin jyrkästi 
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2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

islamilaisten fundamentalistien tekemät 
terrori- ja pommi-iskut, joiden kohteena 
olivat kristityt yhteisöt varsinkin Länsi-
Afrikassa; toteaa, että pelkkä surun 
ilmaiseminen ei riitä suojelemaan näitä 
haavoittuvia yhteisöjä uudelta 
väkivallalta; korostaa, että EU:n 
jäsenvaltioiden on tuomittava ja 
vastattava näihin hyökkäyksiin, jotka 
kohdistuvat heidän kristillisen perintönsä 
jakaviin yhteisöihin;

Or. en

Tarkistus 218
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat ja heidän pyhättönsä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen tai 
rajoittaa sitä;

Or. en

Tarkistus 219
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen tai 
rajoittaa sitä; kehottaa valtioita 
edistämään uskonnon- tai 
vakaumuksenvapautta ja suojelemaan 
haavoittuvassa asemassa olevia 
uskonnollisia ja vakaumuksellisia 
vähemmistöjä ja ryhtymään pikaisiin 
toimiin väkivaltaan syyllistyneitä 
henkilöitä ja vihaan yllyttämistä vastaan;

Or. en

Tarkistus 220
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat tietyt poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

Or. en

Tarkistus 221
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Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä ja jotka 
vaikuttivat etenkin kristillisiin yhteisöihin, 
ja tuomitsee tällaiset iskut; pitää 
hälyttävänä, että näiden hirvittävien 
tekojen yhteydessä syntyi vihakampanjoita, 
joita sitten lietsoivat eräät poliittiset 
johtajat ja terroristiryhmät, jotka haluavat 
evätä oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

Or. en

Tarkistus 222
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen; 
kehottaa valtioita edistämään uskonnon- 
tai vakaumuksenvapautta ja suojelemaan 
haavoittuvassa asemassa olevia 
uskonnollisia ja vakaumuksellisia 
vähemmistöjä ja ryhtymään pikaisiin 
toimiin väkivaltaan syyllistyneitä 
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henkilöitä ja vihaan yllyttämistä vastaan;

Or. en

Tarkistus 223
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen; 
kehottaa valtioita edistämään uskonnon- 
tai vakaumuksenvapautta ja suojelemaan 
haavoittuvassa asemassa olevia 
uskonnollisia ja vakaumuksellisia 
vähemmistöjä ja ryhtymään toimiin 
väkivaltaan syyllistyneitä henkilöitä ja 
vihaan yllyttämistä vastaan;

Or. en

Tarkistus 224
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 

16. tuo esille syvän surunsa vuoden 
2019 alkupuoliskolla tehdyistä terrori- ja 
pommi-iskuista, joiden kohteena olivat 
uskovat varsinkin pyhätöissä, ja tuomitsee 
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tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen;

tällaiset iskut; pitää hälyttävänä, että 
näiden hirvittävien tekojen yhteydessä 
syntyi vihakampanjoita, joita sitten 
lietsoivat eräät poliittiset johtajat ja 
terroristiryhmät, jotka haluavat evätä 
oikeuden mielipiteen-, omantunnon-, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen; 
korostaa tarvetta suojella uskonnollisia ja 
kulttuurisia kohteita ja huolehtia niiden 
säilymisestä ja toteaa, että hyökkäyksen 
kohteeksi joutuneen yhteisön 
hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää 
tukea tuhottujen kohteiden 
jälleenrakentamista;

Or. en

Tarkistus 225
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. on huolissaan, että niin sanotun 
huumeiden vastaisen sodan nimissä 
tapahtuu laittomia surmia, kidutusta ja 
muita ihmisoikeusloukkauksia; 
muistuttaa, että rikollisuuden torjunta ei 
oikeuta ihmisoikeusrikkomuksiin ja 
kehottaa kokoamaan parhaita käytäntöjä 
haittojen minimoimiseksi 
oikeusvaltioperiaatteeseen perustuen;

Or. en

Tarkistus 226
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus



PE658.904v01-00 142/203 AM\1215357FI.docx

FI

16 b. tukee oikeuslaitoksen uudistuksia, 
joilla pyritään varmistamaan 
oikeuslaitoksen puolueettomuus ja 
riippumattomuus ja joihin kuuluu 
tuomareiden rekrytointiin ja 
nimittämiseen, korruptioon ja sukupuolia 
eriarvoistavaan kohteluun liittyvien 
kysymysten käsittely oikeuslaitoksessa;

Or. en

Tarkistus 227
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen; korostaa, että näiden 
arvojen tunnetuksi tekeminen ulkoisessa 
toiminnassa edistämällä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 228
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
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17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen; korostaa, että näiden 
arvojen tunnetuksi tekeminen ulkoisessa 
toiminnassa edistämällä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, yhteisvastuu, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen; 
korostaa, että näiden arvojen tunnetuksi 
tekeminen ulkoisessa toiminnassa 
edistämällä demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja 
jakamattomuutta on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

Or. en

Tarkistus 229
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen; korostaa, että näiden 
arvojen tunnetuksi tekeminen ulkoisessa 
toiminnassa edistämällä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, yhteisvastuu, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen; 
korostaa, että näiden arvojen tunnetuksi 
tekeminen ulkoisessa toiminnassa 
edistämällä demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja 
jakamattomuutta on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
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heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

Or. en

Tarkistus 230
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen; korostaa, että näiden 
arvojen tunnetuksi tekeminen ulkoisessa 
toiminnassa edistämällä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen; korostaa, että näiden 
arvojen tunnetuksi tekeminen ulkoisessa 
toiminnassa edistämällä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
sekä Yhdistyneiden kansakuntien 
peruskirjan periaatteiden ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden 
kunnioittamista on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

Or. en

Tarkistus 231
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen; korostaa, että näiden 
arvojen tunnetuksi tekeminen ulkoisessa 
toiminnassa edistämällä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin;

17. palauttaa mieliin, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen; korostaa, että näiden 
arvojen tunnetuksi tekeminen ulkoisessa 
toiminnassa edistämällä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
on EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan keskiössä SEU-
sopimuksen 21 artiklan ja unionin 
strategisen edun mukaisesti ja sen olisi 
heijastuttava tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti kaikille osa-alueille 
unionin suhteissa EU:n ulkopuolisiin 
maihin; korostaa kuitenkin, että EU:n 
olisi edistettävä vain näitä arvoja, jotka 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti 
kuuluvat sen toimivaltaan, ja vältettävä 
puuttumasta aiheisiin, jotka kuuluvat 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan, myös omantunnon 
kysymyksiin;

Or. en

Tarkistus 232
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa EU:ta tukemaan 
kumppanimaitaan niiden ponnisteluissa 
toteuttaa kaikkien oikeus terveyteen, mikä 
luo pohjan covid-19-pandemiaan liittyville 
toimille;

Or. en
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Tarkistus 233
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

18. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
on reagoitava päättäväisellä ja 
sananvalmiilla tavalla missä tahansa, 
myös läheisissä kumppanimaissa, 
tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin sekä 
pyrittävä jatkuvasti lujittamaan EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden viranhaltijoiden tietoisuutta 
ja tietämystä ihmisoikeuksista; kehottaa 
kaikkia EU:n edustustoja ja niiden 
ihmisoikeusalan yhteyspisteitä 
noudattamaan johdonmukaisesti 
velvoitettaan tavata ihmisoikeuksien 
puolustajia, vierailla pidätettyjen 
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aktivistien luona, seurata heidän 
oikeudenkäyntejään ja edistää heidän 
suojeluaan paikan päällä; painottaa, että 
on tärkeää puuttua paitsi 
ihmisoikeusloukkausten seurauksiin, 
myös niiden perimmäisiin syihin;

Or. en

Tarkistus 235
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista;

Or. sk

Tarkistus 236
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
torjumaan ihmisoikeusloukkauksia ja 
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viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

Or. en

Tarkistus 237
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista ja sukupuolten tasa-
arvosta; kehottaa kaikkia EU:n edustustoja 
ja niiden ihmisoikeusalan yhteyspisteitä 
noudattamaan johdonmukaisesti 
velvoitettaan tavata ihmisoikeuksien 
puolustajia, vierailla pidätettyjen 
aktivistien luona, seurata heidän 
oikeudenkäyntejään ja edistää heidän 
suojeluaan paikan päällä;

Or. en

Tarkistus 238
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnan tehokas 
osallistaminen ja sen kanssa käytävä 
merkityksellinen vuoropuhelu ovat 
menestyksekkään ihmisoikeuspolitiikan 
kulmakiviä; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

Or. en

Tarkistus 239
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia ja 
kansalaisyhteiskunnan jäseniä, vierailla 
pidätettyjen aktivistien, demokraattisten 
toisinajattelijoiden ja ihmisoikeuksien 
puolustajien luona, seurata heidän 
oikeudenkäyntejään ja edistää heidän 
suojeluaan paikan päällä;
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Or. es

Tarkistus 240
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, mukaan 
lukien naispuoliset ihmisoikeuksien 
puolustajat ja henkilöt, jotka joutuvat 
ihmisoikeusloukkauksien, kuten 
leimaantumisen ja syrjinnän, kohteeksi, 
kuten esimerkiksi hlbti-henkilöt ja HIV-
tartunnan saaneet, vierailla pidätettyjen 
aktivistien luona, seurata heidän 
oikeudenkäyntejään ja edistää heidän 
suojeluaan paikan päällä;

Or. en

Tarkistus 241
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
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viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä sekä 
velvoitettaan auttaa Euroopan 
parlamentin virallisten valtuuskuntien 
puitteissa saapuvia parlamentin jäseniä 
näiden pyrkimyksissä toimia näin;

Or. en

Tarkistus 242
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä;

18. korostaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission 
työn merkitystä pyrittäessä jatkuvasti 
lujittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
viranhaltijoiden tietoisuutta ja tietämystä 
ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia EU:n 
edustustoja ja niiden ihmisoikeusalan 
yhteyspisteitä noudattamaan 
johdonmukaisesti velvoitettaan tavata 
ihmisoikeuksien puolustajia, vierailla 
pidätettyjen aktivistien luona, seurata 
heidän oikeudenkäyntejään ja edistää 
heidän suojeluaan paikan päällä; pyytää 
perustamaan hätäyhteyspisteen, jonne 
ihmisoikeuksien puolustajat voivat tehdä 
EU:n toimielimille ilmoituksen 
perusoikeuksien rikkomisesta;

Or. en

Tarkistus 243
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Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. on huolissaan kansainvälisten 
tarkkailijoiden vaikeuksista päästä 
tiettyihin maailman osiin arvioimaan 
ihmisoikeustilannetta; kehottaa kaikkia 
hallituksia myöntämään kansainvälisille 
tarkkailijoille, mukaan lukien 
ihmisoikeuksista vastaava EU:n 
erityisedustaja, YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja YK:n 
erityismenettelyjen edustajat, esteettömän 
pääsyn kaikille alueilleen;

Or. en

Tarkistus 244
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; korostaa näkemystään, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2030 mennessä koskevan 
sitoumuksen olisi oltava perustana 
kaikissa pandemian johdosta 
toteutettavissa toimissa; suosittaa, että EU 
jatkaa ponnistelujaan pitämällä yhteyttä 
maihin ja sidosryhmiin riippumatta siitä, 

Poistetaan.
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onko niillä samat arvot kuin EU:lla, jotta 
voidaan ylläpitää tai kehittää 
kansainvälisiä normeja ihmisoikeuksien 
alalla;

Or. en

Tarkistus 245
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; korostaa näkemystään, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2030 mennessä koskevan 
sitoumuksen olisi oltava perustana kaikissa 
pandemian johdosta toteutettavissa 
toimissa; suosittaa, että EU jatkaa 
ponnistelujaan pitämällä yhteyttä maihin ja 
sidosryhmiin riippumatta siitä, onko niillä 
samat arvot kuin EU:lla, jotta voidaan 
ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
normeja ihmisoikeuksien alalla;

19. on ilahtunut Team Europe 
-lähestymistapaan perustuvista Euroopan 
unionin maailmanlaajuisista toimista, 
joilla reagoidaan covid-19-pandemiaan; 
toteaa, että tässä lähestymistavassa 
keskitytään solidaarisuuden 
ilmaisemiseen ja konkreettisen avun 
tarjoamiseen kumppaneille, erityisesti 
haavoittuvaisimmille ja eniten 
pandemiasta kärsiville maille; kehottaa 
EU:ta ja jäsenvaltioita laatimaan selkeän 
strategian, jolla torjutaan valtioiden 
lisääntynyttä vetäytymistä ja 
kansainväliseen ihmisoikeuskehykseen 
kohdistuvaa vastustusta sekä 
kansainvälisen tason pyrkimyksiä 
heikentää YK:n yleismaailmallisessa 
ihmisoikeusjulistuksessa vahvistettua 
ihmisoikeuksien käsitettä ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa koskevan 
toimintasuunnitelman monenvälisyyttä 
koskevien sitoumusten mukaisesti; 
korostaa näkemystään, että ihmisoikeuksia 
koskevan kansainvälisen oikeuden ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista vuoteen 2030 mennessä 
koskevan sitoumuksen olisi oltava 
perustana kaikissa pandemian johdosta 
toteutettavissa toimissa; suosittaa, että EU 
jatkaa ponnistelujaan pitämällä yhteyttä 
maihin ja sidosryhmiin riippumatta siitä, 
onko niillä samat arvot kuin EU:lla, jotta 
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voidaan ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
normeja ihmisoikeuksien alalla; suhtautuu 
myönteisesti komission lausuntoon, jonka 
mukaan covid-19-rokote olisi asetettava 
maailmanlaajuisesti saataville ja EU:n 
olisi edistettävä näitä pyrkimyksiä kaikin 
tavoin;

Or. en

Tarkistus 246
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; korostaa näkemystään, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2030 mennessä koskevan 
sitoumuksen olisi oltava perustana kaikissa 
pandemian johdosta toteutettavissa 
toimissa; suosittaa, että EU jatkaa 
ponnistelujaan pitämällä yhteyttä maihin ja 
sidosryhmiin riippumatta siitä, onko niillä 
samat arvot kuin EU:lla, jotta voidaan 
ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
normeja ihmisoikeuksien alalla;

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita laatimaan selkeän 
strategian, jolla torjutaan valtioiden 
lisääntynyttä vetäytymistä ja 
kansainväliseen ihmisoikeuskehykseen 
kohdistuvaa vastustusta ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan 
toimintasuunnitelman monenvälisyyttä 
koskevien sitoumusten mukaisesti; 
korostaa näkemystään, että ihmisoikeuksia 
koskevan kansainvälisen oikeuden ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista vuoteen 2030 mennessä 
koskevan sitoumuksen olisi oltava 
perustana kaikissa pandemian johdosta 
toteutettavissa toimissa; suosittaa, että EU 
jatkaa ponnistelujaan pitämällä yhteyttä 
maihin ja sidosryhmiin riippumatta siitä, 
onko niillä samat arvot kuin EU:lla, jotta 
voidaan ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
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normeja ihmisoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 247
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; korostaa näkemystään, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2030 mennessä koskevan 
sitoumuksen olisi oltava perustana kaikissa 
pandemian johdosta toteutettavissa 
toimissa; suosittaa, että EU jatkaa 
ponnistelujaan pitämällä yhteyttä maihin ja 
sidosryhmiin riippumatta siitä, onko niillä 
samat arvot kuin EU:lla, jotta voidaan 
ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
normeja ihmisoikeuksien alalla;

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita laatimaan selkeän 
strategian, jolla torjutaan valtioiden 
lisääntynyttä vetäytymistä ja 
kansainväliseen ihmisoikeuskehykseen 
kohdistuvaa vastustusta ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan 
toimintasuunnitelman monenvälisyyttä 
koskevien sitoumusten mukaisesti; 
korostaa näkemystään, että ihmisoikeuksia 
koskevan kansainvälisen oikeuden ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista vuoteen 2030 mennessä 
koskevan sitoumuksen olisi oltava 
perustana kaikissa pandemian johdosta 
toteutettavissa toimissa; suosittaa, että EU 
jatkaa ponnistelujaan pitämällä yhteyttä 
maihin ja sidosryhmiin riippumatta siitä, 
onko niillä samat arvot kuin EU:lla, jotta 
voidaan ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
normeja ihmisoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 248
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Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; korostaa näkemystään, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2030 mennessä koskevan 
sitoumuksen olisi oltava perustana kaikissa 
pandemian johdosta toteutettavissa 
toimissa; suosittaa, että EU jatkaa 
ponnistelujaan pitämällä yhteyttä maihin ja 
sidosryhmiin riippumatta siitä, onko niillä 
samat arvot kuin EU:lla, jotta voidaan 
ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
normeja ihmisoikeuksien alalla;

19. on ilahtunut siitä, että neuvosto on 
sitoutunut edistämään toimia, joilla 
reagoidaan covid-19-pandemian 
vaikutuksiin kehittämällä 
maailmanlaajuinen yhteistyö- ja 
vuoropuhelujärjestelmä ja edistämällä 
sääntöihin ja oikeuksiin perustuvaa 
monenvälisyyttä; korostaa näkemystään, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
kansainvälisen oikeuden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
vuoteen 2030 mennessä koskevan 
sitoumuksen olisi oltava perustana kaikissa 
pandemian johdosta toteutettavissa 
toimissa; suosittaa, että EU jatkaa 
ponnistelujaan pitämällä yhteyttä maihin ja 
sidosryhmiin riippumatta siitä, onko niillä 
samat arvot kuin EU:lla, jotta voidaan 
ylläpitää tai kehittää kansainvälisiä 
normeja ihmisoikeuksien alalla; toteaa, 
että näiden toimien olisi kuitenkin oltava 
perussopimuksessa (SEU) määriteltyjen 
EU:n arvojen mukaisia;

Or. en

Tarkistus 249
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. tuomitsee sen, että UNHRC:n 
kokouksissa on usein mukana maita, 
jotka ovat todistetusti syyllistyneet 
vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, ja 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita 



AM\1215357FI.docx 157/203 PE658.904v01-00

FI

noudattamaan 
äänestyskäyttäytymisessään äärimmäistä 
varovaisuutta ja välttämään sellaisten 
maiden tukemista, jotka selvästi rikkovat 
ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 250
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan 
yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
haasteet;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 251
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

Poistetaan.
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vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan 
yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
haasteet;

Or. sk

Tarkistus 252
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan 
yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita pitämään 
kiinni yksimielisyyssäännön 
johdonmukaisesta noudattamisesta 
neuvostossa;

Or. fr

Tarkistus 253
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan 
yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 
haasteet;

20. katsoo, että ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan kysymyksiä 
koskevasta yksimielisyyssäännöstä 
luopuminen heikentäisi 
peruuttamattomasti jäsenvaltioiden 
itsemääräämisoikeutta;

Or. en

Tarkistus 254
Miriam Lexmann

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 

20. kehottaa jäsenvaltioita puhumaan 
yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, ennen kaikkea demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyviin 
haasteisiin;
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mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 255
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. kehottaa jäsenvaltioita puhumaan 
yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 256
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 

20. kehottaa jäsenvaltioita puhumaan 
yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
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vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 257
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
puhumaan vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 258
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta koordinoimalla tarkasti 
keskinäiset kantansa ja kehottaa niitä 
puhumaan yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia näkyvämmässä 
roolissa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu;

Or. en

Tarkistus 259
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä 
tietyissä menettelyissä ja erityisesti 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan 
EU:n toimintasuunnitelman 
soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;
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Or. en

Tarkistus 260
David Lega

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
ihmisoikeuskysymyksiin liittyvän EU:n 
ulkopolitiikan vaikuttavuutta soveltamalla 
neuvostossa tämän alan osalta 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 261
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä 
ihmisoikeuskysymysten yhteydessä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
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kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 262
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan vaikuttavuutta 
soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon periaatetta 
tiettyihin YUTP:n osa-alueisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita puhumaan yhdellä äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen koordinoitua reagoimista 
globaaleihin haasteisiin, kuten 
ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu, 
ympäristöasiat ja ilmastonmuutos;

Or. en

Tarkistus 263
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä 
erityisesti ihmisoikeuksiin liittyvissä 
kysymyksissä ja pakotteiden hyväksymisen 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
puhumaan yhdellä, vahvalla EU:n äänellä 
monenvälisillä foorumeilla, sillä vain tällä 
tavoin unioni voi toimia johtavassa 
asemassa kansainvälisellä näyttämöllä ja 
käyttää vaikutusvaltaansa saadakseen 
aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 264
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja 
ihmisoikeuksiin liittyvien 
pakotteidenvaikuttavuutta soveltamalla 
neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;
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Or. en

Tarkistus 265
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla, sillä vain tällä tavoin unioni 
voi toimia johtavassa asemassa 
kansainvälisellä näyttämöllä ja käyttää 
vaikutusvaltaansa saadakseen aikaan 
myönteisiä muutoksia ja tehostaakseen 
reagoimista globaaleihin haasteisiin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

20. pyytää jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuutta soveltamalla neuvostossa 
määräenemmistöpäätöksenteon sääntöä; 
kehottaa jäsenvaltioita puhumaan yhdellä, 
vahvalla EU:n äänellä monenvälisillä 
foorumeilla ja toimimaan yhteistä kantaa 
edustavalla tavalla silloin kun niitä 
kohtaa kriisi, jossa Euroopan unionin 
keskeiset arvot ja edut ovat uhattuna, sillä 
vain tällä tavoin unioni voi toimia 
johtavassa asemassa kansainvälisellä 
näyttämöllä ja käyttää vaikutusvaltaansa 
saadakseen aikaan myönteisiä muutoksia ja 
tehostaakseen reagoimista globaaleihin 
haasteisiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 266
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 

Poistetaan.
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tämä on mahdollista vain, jos EU 
varmistaa näitä asioita koskevien 
politiikkojensa sisäisen ja ulkoisen 
johdonmukaisuuden;

Or. en

Tarkistus 267
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU 
varmistaa näitä asioita koskevien 
politiikkojensa sisäisen ja ulkoisen 
johdonmukaisuuden;

21. toistaa, että EU voi esiintyä 
uskottavana ja tehokkaana globaalilla 
näyttämöllä vain, jos se pitää kiinni 
keskeisistä arvoistaan eli vapauden, 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion arvoista;

Or. en

Tarkistus 268
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden;

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien, 
oikeusvaltion ja sukupuolten tasa-arvon 
kunnioittamisen arvot ovat uskottavia sen 
ulkopuolella, ja toteaa, että tämä on 
mahdollista vain, jos EU varmistaa näitä 
asioita koskevien politiikkojensa sisäisen ja 
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ulkoisen johdonmukaisuuden;

Or. en

Tarkistus 269
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden;

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden ja 
arvojensa jatkuvan noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 270
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden;

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden, 
myös siten, että se pidättyy edistämästä 
ulkoisesti EU:n toimivaltaan 
kuulumattomia asioita, mukaan lukien 
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omantunnon kysymykset;

Or. en

Tarkistus 271
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden;

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden ja 
jos jäsenvaltiot alkavat pyrkiä kohti 
yhteistä hyvää, erityisesti kun on kyse 
EU:n perustana olevien oikeuksien ja 
arvojen puolustamisesta;

Or. pl

Tarkistus 272
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 

21. toistaa, että EU voi saada 
tunnustusta globaalilla näyttämöllä vain, 
jos sen keskeiset arvot ja erityisesti 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen arvot ovat 
uskottavia sen ulkopuolella, ja toteaa, että 
tämä on mahdollista vain, jos EU varmistaa 
näitä asioita koskevien politiikkojensa 
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sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden; sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden; 
pitää tässä yhteydessä erittäin 
huolestuttavina ulkomaisten 
autoritaaristen hallintojen ja EU:n 
äärioikeistolaisten ja populististen 
puolueiden ja hallitusten, esimerkiksi 
Unkarin, välisiä yhteyksiä, jotka uhkaavat 
unionin perusarvoja, jotka on vahvistettu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 2 artiklassa ja jotka ilmenevät 
EU:n perusoikeuskirjassa, kuten 
demokratian, tasa-arvon, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 
että tällaiset yhteydet heikentävät EU:n 
ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan 
uskottavuutta; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita toimimaan esimerkillisesti 
ja kunnioittamaan tiukasti 
ihmisoikeuksia, varmistamaan 
kansalaisyhteiskunnan toiminnan 
mahdollistavan ympäristön ja 
puuttumaan mahdollisiin tähän osa-
alueeseen liittyviin kielteisiin 
suuntauksiin;

Or. en

Tarkistus 273
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo, että ihmisoikeuksista EU:n 
ulkopuolisten maiden kanssa käytävät 
vuoropuhelut voivat olla hyödyllinen 
väline kahdenvälisessä sitoutumisessa 
ihmisoikeuksien edistämiseen ja 
suojeluun sillä edellytyksellä, että ne 
toteutetaan tulossuuntautuneesti ja niitä 
tarkistetaan säännöllisesti; palauttaa 
mieliin, että ihmisoikeusvuoropuheluja 
koskevat EU:n suuntaviivat sisältävät 
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monia kriteerejä vuoropuhelun 
aloittamiselle, kuten 
”ihmisoikeustilanteen kehittyminen, 
hallituksen halukkuus parantaa 
tilannetta, hallituksen sitoutuminen 
ihmisoikeuksia koskeviin kansainvälisiin 
yleissopimuksiin, hallituksen halukkuus 
tehdä yhteistyötä ihmisoikeuksia 
koskevissa YK:n menettelyissä ja 
järjestelmissä sekä hallituksen 
suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan”; 
katsoo, että useissa tapauksissa tällaisten 
vuoropuhelujen vaikutus ei ole läheskään 
EUH:n ja asianomaisen EU:n 
valtuuskunnan siihen varaamien 
huomattavien resurssien arvoinen; 
kehottaa EUH:ta säännöllisesti 
arvioimaan jokaista vuoropuhelua EU:n 
suuntaviivojen mukaisesti ja 
varmistamaan, että jos konkreettista 
edistystä ei ole tapahtunut, EU:n olisi 
joko mukautettava tavoitteitaan tai 
keskeytettävä ihmisoikeusvuoropuhelu 
kyseisen maan kanssa; korostaa, että 
ihmisoikeusvuoropuheluissa on tärkeää 
ottaa esille yksittäisiä tapauksia ja 
varmistaa näiden tapausten käsittelyn 
asianmukainen seuranta ja läpinäkyvyys;

Or. en

Tarkistus 274
Miriam Lexmann

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pitää valitettavana, että Venäjä, 
Kiina ja muut autoritaariset hallinnot 
ovat käyttäneet väärin monenvälisiä 
instituutioita ja huomauttaa, että niiden 
pyrkimyksenä on neutralisoida 
monenväliset ihmisoikeusinstituutiot ja 
mekanismit, jotka pystyvät asettamaan 
valtiot vastuuseen 
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ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa 
unionia ja sen jäsenvaltioita 
työskentelemään samanmielisten 
demokraattisten liittolaisten kanssa 
monenvälisten instituutioiden 
uudistamisen tukemiseksi, jotta nämä 
pystyisivät paremmin vastustamaan 
autoritaaristen hallintojen vahingollista 
vaikutusvaltaa;

Or. en

Tarkistus 275
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren 
nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi; kannustaa 
erityisedustajaa toteuttamaan 
diplomaattisia toimia, joilla lisätään EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta, 
vahvistetaan kansainvälisiä liittoumia 
ihmisoikeusagendan edistämiseksi ja 
saadaan keskustelukumppaneita eri 
puolilla maailmaa hyväksymään 
toimintalinjoja, jotka ovat demokratiaa, 
ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja hyvää 
hallintotapaa koskevien korkeatasoisten 
vaatimusten sekä kansainvälisen 
oikeuden ja sen normien, erityisesti 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
ja kansainvälisen rikosoikeuden normien, 
mukaisia; suosittaa myös, että 
erityisedustaja tehostaa toimia, joilla 
varmistetaan EU:n sisäinen 
johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia 
koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään 
erityisedustajan työn näkyvyyttä ja 
tekemään tästä tehtävästä pysyvän niin, 
että erityisedustajalla on valtuudet toimia 

22. panee merkille Eamon Gilmoren 
nimittämisen 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi;
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omasta aloitteestaan, riittävät resurssit ja 
kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n 
ulkopuolisiin maihin tehtyjen vierailujen 
tuloksista ja viestiä EU:n kannasta 
ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 276
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren 
nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi; kannustaa 
erityisedustajaa toteuttamaan 
diplomaattisia toimia, joilla lisätään EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta, 
vahvistetaan kansainvälisiä liittoumia 
ihmisoikeusagendan edistämiseksi ja 
saadaan keskustelukumppaneita eri puolilla 
maailmaa hyväksymään toimintalinjoja, 
jotka ovat demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa 
koskevien korkeatasoisten vaatimusten 
sekä kansainvälisen oikeuden ja sen 
normien, erityisesti kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen 
rikosoikeuden normien, mukaisia; suosittaa 
myös, että erityisedustaja tehostaa toimia, 
joilla varmistetaan EU:n sisäinen 
johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia 
koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään 
erityisedustajan työn näkyvyyttä ja 
tekemään tästä tehtävästä pysyvän niin, 
että erityisedustajalla on valtuudet toimia 
omasta aloitteestaan, riittävät resurssit ja 
kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n 
ulkopuolisiin maihin tehtyjen vierailujen 
tuloksista ja viestiä EU:n kannasta 

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren 
nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi; pitää kuitenkin 
valitettavana, että erityisedustajan 
nimittämisestä ei järjestetty 
ennakkokuulemista parlamentissa; toistaa 
kehotuksensa parantaa EU:n 
erityisedustajan toiminnan ja tehtävien 
avoimuutta, mihin kuuluu myös tätä 
varten tarkoitetun osion luominen 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
verkkosivustolle, ja vaatii, että hänen 
säännölliset kertomuksensa neuvostolle 
jaettaisiin myös parlamentin 
kanssa; kannustaa erityisedustajaa 
toteuttamaan diplomaattisia toimia, joilla 
lisätään EU:n ihmisoikeuspolitiikan 
vaikuttavuutta, vahvistetaan kansainvälisiä 
liittoumia ihmisoikeusagendan 
edistämiseksi ja saadaan 
keskustelukumppaneita eri puolilla 
maailmaa hyväksymään toimintalinjoja, 
jotka ovat demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa 
koskevien korkeatasoisten vaatimusten 
sekä kansainvälisen oikeuden ja sen 
normien, erityisesti kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen 
rikosoikeuden normien, mukaisia; suosittaa 
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ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa; myös, että erityisedustaja tehostaa toimia, 
joilla varmistetaan EU:n sisäinen 
johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia 
koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään 
erityisedustajan työn näkyvyyttä ja 
tekemään tästä tehtävästä pysyvän niin, 
että erityisedustajalla on valtuudet toimia 
omasta aloitteestaan, riittävät resurssit ja 
kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n 
ulkopuolisiin maihin tehtyjen vierailujen 
tuloksista ja viestiä EU:n kannasta 
ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 277
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren 
nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi; kannustaa 
erityisedustajaa toteuttamaan 
diplomaattisia toimia, joilla lisätään EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta, 
vahvistetaan kansainvälisiä liittoumia 
ihmisoikeusagendan edistämiseksi ja 
saadaan keskustelukumppaneita eri 
puolilla maailmaa hyväksymään 
toimintalinjoja, jotka ovat demokratiaa, 
ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja hyvää 
hallintotapaa koskevien korkeatasoisten 
vaatimusten sekä kansainvälisen oikeuden 
ja sen normien, erityisesti kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen 
rikosoikeuden normien, mukaisia; suosittaa 
myös, että erityisedustaja tehostaa toimia, 
joilla varmistetaan EU:n sisäinen 
johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia 
koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään 

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren 
nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi; kannustaa 
erityisedustajaa toteuttamaan 
diplomaattisia toimia, joilla lisätään EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta, 
vahvistetaan kansainvälisiä liittoumia 
ihmisoikeusagendan edistämiseksi ja 
saadaan keskustelukumppaneita ympäri 
maailmaa hyväksymään toimintalinjoja, 
jotka ovat demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa 
koskevien mahdollisimman 
korkeatasoisten vaatimusten sekä 
kansainvälisen oikeuden ja sen normien, 
erityisesti kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden ja kansainvälisen rikosoikeuden 
normien, mukaisia; suosittaa myös, että 
erityisedustaja tehostaa toimia, joilla 
varmistetaan EU:n sisäinen 
johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia 
koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä ja 
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erityisedustajan työn näkyvyyttä ja 
tekemään tästä tehtävästä pysyvän niin, 
että erityisedustajalla on valtuudet toimia 
omasta aloitteestaan, riittävät resurssit ja 
kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n 
ulkopuolisiin maihin tehtyjen vierailujen 
tuloksista ja viestiä EU:n kannasta 
ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa;

toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään 
erityisedustajan työn näkyvyyttä ja 
tekemään tästä tehtävästä pysyvän niin, 
että erityisedustajalla on riittävät resurssit 
ja kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n 
ulkopuolisiin maihin tehtyjen vierailujen 
tuloksista ja viestiä EU:n kannasta 
ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa, ja 
toteaa, että tämä olisi toteutettava osana 
erityisedustajan aseman kokonaisvaltaista 
uudistamista;

Or. en

Tarkistus 278
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren 
nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi; kannustaa 
erityisedustajaa toteuttamaan 
diplomaattisia toimia, joilla lisätään EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta, 
vahvistetaan kansainvälisiä liittoumia 
ihmisoikeusagendan edistämiseksi ja 
saadaan keskustelukumppaneita eri puolilla 
maailmaa hyväksymään toimintalinjoja, 
jotka ovat demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa 
koskevien korkeatasoisten vaatimusten 
sekä kansainvälisen oikeuden ja sen 
normien, erityisesti kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen 
rikosoikeuden normien, mukaisia; suosittaa 
myös, että erityisedustaja tehostaa toimia, 
joilla varmistetaan EU:n sisäinen 
johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia 
koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään 
erityisedustajan työn näkyvyyttä ja 
tekemään tästä tehtävästä pysyvän niin, 

22. on ilahtunut Eamon Gilmoren 
nimittämisestä 28. helmikuuta 2019 
ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n 
erityisedustajaksi; kannustaa 
erityisedustajaa toteuttamaan 
diplomaattisia toimia, joilla lisätään EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta, 
vahvistetaan kansainvälisiä liittoumia 
ihmisoikeusagendan edistämiseksi ja 
saadaan keskustelukumppaneita eri puolilla 
maailmaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön toimintalinjoja, jotka ovat 
demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa 
koskevien korkeatasoisten vaatimusten 
sekä kansainvälisen oikeuden ja sen 
normien, erityisesti kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen 
rikosoikeuden normien, mukaisia; suosittaa 
myös, että erityisedustaja tehostaa toimia, 
joilla varmistetaan EU:n sisäinen 
johdonmukaisuus EU:n ihmisoikeuksia 
koskevan ulkopolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa; kehottaa EU:ta lisäämään 
erityisedustajan työn näkyvyyttä ja 
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että erityisedustajalla on valtuudet toimia 
omasta aloitteestaan, riittävät resurssit ja 
kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n 
ulkopuolisiin maihin tehtyjen vierailujen 
tuloksista ja viestiä EU:n kannasta 
ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa;

tekemään tästä tehtävästä pysyvän niin, 
että erityisedustajalla on valtuudet toimia 
omasta aloitteestaan, riittävät resurssit ja 
kykyä puhua julkisesti kertoakseen EU:n 
ulkopuolisiin maihin tehtyjen vierailujen 
tuloksista ja viestiä EU:n kannasta 
ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 279
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla, parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, 
että näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan niiden 
tehokas täytäntöönpano, ja menettelyjä, 
joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 
mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten 
ja ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja 
paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
tehokkaita oikeussuojakeinoja;

23. ilmaisee epäilyksensä siitä, miten 
tehokasta on sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin; katsoo, että EU:n 
kolmansien maiden tai unionin 
ulkopuolisten alueellisten 
organisaatioiden kanssa tekemät 
kauppasopimukset ovat ristiriidassa 
unionin kestävää kehitystä, ympäristön 
suojelua, hiili-intensiivisten 
energianlähteiden vähentämistä ja 
energiasiirtymää koskevien tavoitteiden 
kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 280
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla, parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, 
että näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan niiden 
tehokas täytäntöönpano, ja menettelyjä, 
joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 
mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten 
ja ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja 
paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
tehokkaita oikeussuojakeinoja;

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla; kehottaa 
painokkaasti EU:ta ja jäsenvaltioita 
asettamaan kehitysmaille maksettavien 
tukien ehdoksi sopimukset, jotka koskevat 
EU:n alueella laittomasti oleskelevien 
maahanmuuttajien takaisinottamista;

Or. en

Tarkistus 281
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 

23. toistaa komissiolle antamansa 
kehotuksensa sisällyttää 
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kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla, parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, 
että näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan niiden 
tehokas täytäntöönpano, ja menettelyjä, 
joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 
mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja 
paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
tehokkaita oikeussuojakeinoja;

ihmisoikeuslausekkeita kaikkiin EU:n ja 
EU:n ulkopuolisten maiden välisiin 
kauppa- ja assosiaatiosopimuksiin ja 
panna ne asianmukaisesti täytäntöön sekä 
seurata niiden täytäntöönpanoa parlamentin 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, 
että näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan niiden 
tehokas täytäntöönpano, ja menettelyjä, 
joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 
mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja 
paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
tehokkaita oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 282
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla, parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, 
että näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan niiden 
tehokas täytäntöönpano, ja menettelyjä, 

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla ja säännöllisesti 
toteutettavilla vaikutustenarvioinneilla, 
parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan 
kanssa; korostaa, että näihin lausekkeisiin 
olisi sisällyttävä mekanismeja, joilla 
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joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 
mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja 
paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
tehokkaita oikeussuojakeinoja;

varmistetaan niiden tehokas 
täytäntöönpano, ja menettelyjä, joilla 
vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 
mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
kehottaa parantamaan kaupan ja 
ihmisoikeuksien kaltaisista politiikan 
aloista vastaavien erikoistuneiden 
toimijoiden välistä koordinointia ja 
viestintää, jotta ihmisoikeusnäkökohdat 
voidaan tehokkaammin sisällyttää 
kauppa- ja investointipolitiikkaan; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja 
paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
tehokkaita oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 283
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla, parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, 
että näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan niiden 
tehokas täytäntöönpano, ja menettelyjä, 
joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 

23. toistaa kehotuksensa sisällyttää 
ihmisoikeuslausekkeita järjestelmällisesti 
kaikkiin EU:n ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin ja panna ne asianmukaisesti 
täytäntöön sekä seurata niiden 
täytäntöönpanoa, myös mitattavissa 
olevilla vertailuarvoilla, parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa; korostaa, 
että näihin lausekkeisiin olisi sisällyttävä 
mekanismeja, joilla varmistetaan niiden 
tehokas täytäntöönpano, ja menettelyjä, 
joilla vahvistetaan selkeät ja uskottavat 
seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, 
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mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä riippumaton 
valitusmekanismi, jotta kansalaisilla ja 
paikallisilla sidosryhmillä olisi käytössään 
tehokkaita oikeussuojakeinoja;

mukaan lukien sopimuksen voimassaolon 
keskeyttäminen tai viimeisenä keinona 
EU:n vetäytyminen sopimuksesta; 
kehottaa painokkaasti ottamaan käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevia riippumattomia 
seurantamekanismeja kauppasopimusten ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevien 
sopimusten yhteydessä sekä 
riippumattoman valitusmekanismin, jotta 
kansalaisilla ja paikallisilla sidosryhmillä 
olisi käytössään tehokkaita 
oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 284
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu 
kolmansissa maissa on tehokasta 
ainoastaan, jos EU:n taloudellisille ja 
poliittisille kannustimille, kuten EU:n 
rahoituksen saamiselle, yleisen 
tullietuusjärjestelmän ja muiden 
tullihelpotusten soveltamiselle sekä 
viisumivapauden myöntämiselle 
Schengen-alueelle, asetetaan tiettyjä 
ehtoja; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
asetuksen (EU) 2018/1806 mukaan 
komission olisi seurattava 
viisumivapauden saaneiden kolmansien 
maiden ihmisoikeustilannetta ja 
raportoitava siitä säännöllisesti Euroopan 
parlamentille ja keskeytettävä 
viisumivapaus, jos kyseisessä maassa 
tapahtuu rikkomuksia;

Or. en
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Tarkistus 285
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. tunnustaa EU:n naapurimaiden 
toimet ihmisoikeusongelmien 
ratkaisemiseksi ja esimerkiksi 
ehdokasvaltioiden SEU-sopimuksen 49 
artiklassa vahvistettujen 
liittymisperusteiden mukaiset toimet; pitää 
valitettavana demokratian, oikeusvaltion, 
perusoikeuksien ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden alalla tapahtunutta 
taantumista; toteaa, että tarvitaan 
kiireellisiä toimia ihmisoikeuksien ja 
vapauksien takaamiseksi, mukaan lukien 
demokraattisten instituutioiden 
vahvistaminen ja osallistavien 
demokraattisten prosessien takaaminen 
unionin laajentumisprosessissa mukana 
olevissa maissa, sekä vaaliolosuhteiden 
parantamiseksi ja vaaliprosessien 
loukkaamattomuuden ja poliittisen 
moniarvoisuuden suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 286
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa unionin kumppanimaita 
hyväksymään ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön omat 
ihmisoikeustoimintasuunnitelmansa, jotta 
voidaan kääntää tämänhetkiset 
huolestuttavat kehityssuunnat ja edistää 
yhdenmukaisuutta EU:n normien, 
arvojen, periaatteiden ja politiikkojen 
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kanssa kaikilla aloilla, erityisesti 
laajentumisprosessissa mukana olevissa 
maissa; kehottaa toimimaan 
yhteisvastuullisesti ja lisäämään 
jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen kanssa 
koordinoitua EU:n tukea, jotta voidaan 
kehittää kumppanimaiden valmiuksia 
puuttua ihmisoikeusongelmiin;

Or. en

Tarkistus 287
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa luomaan kolmansien 
maiden kanssa uudenlaista yhteistyötä, 
joka perustuu molemminpuoliseen 
kehitykseen ja molempia osapuolia 
hyödyttäviin suhteisiin, joilla ensisijaisesti 
edistetään kansalaisten etuja; katsoo, että 
kauppa- ja investointisuojasopimukset 
edistävät maailmanlaajuisen vaurauden 
epätasaista jakautumista, heikentävät 
usein sosiaalista ja taloudellista 
oikeudenmukaisuutta sekä syventävät 
olemassa olevaa eriarvoisuutta, millä on 
raskaat vaikutukset syrjäytyneille 
valtioille ja yhteisöille;

Or. en

Tarkistus 288
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa globaalin etelän maiden 
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viranomaisia vaatimaan, että maan velat 
tarkastetaan ja ulkomaisten velkojien 
kaikki laittomat velat perutaan velkojen 
poistamiseksi kokonaan, jotta voidaan 
tyydyttää niiden väestöjen perustarpeet;

Or. en

Tarkistus 289
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa toteuttamaan tuki- ja 
muita toimia demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen 
puitteissa ja antamaan tähän 
määrärahoja unionin sitoumus- ja 
tavoitetasoa vastaavasti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 290
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa toteuttamaan tuki- ja muita 
toimia demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämiseksi ja suojelemiseksi naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen puitteissa ja antamaan tähän 
määrärahoja unionin sitoumus- ja 
tavoitetasoa vastaavasti;

24. kehottaa toteuttamaan tuki- ja muita 
toimia demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämiseksi ja suojelemiseksi, 
uskonnollisten ääriliikkeiden torjumiseksi 
sekä muuttoliikkeen perimmäisinä syinä 
pidettäviin tekijöihin, kuten köyhyyteen, 
työttömyyteen, ilmastonmuutokseen ja 
turvallisuuden puutteeseen, puuttumiseksi 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen puitteissa ja antamaan 
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tähän määrärahoja unionin sitoumus- ja 
tavoitetasoa vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 291
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa toteuttamaan tuki- ja 
muita toimia demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen 
puitteissa ja antamaan tähän määrärahoja 
unionin sitoumus- ja tavoitetasoa 
vastaavasti;

24. kehottaa antamaan riittävät 
määrärahat tuki- ja muille toimille 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämiseksi ja suojelemiseksi naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen puitteissa ja unionin sitoumus- ja 
tavoitetasoa vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 292
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n rahoituksen keskeyttäminen, jos 

Poistetaan.
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välineen edunsaajat loukkaavat 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

Or. sk

Tarkistus 293
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n rahoituksen keskeyttäminen, jos 
välineen edunsaajat loukkaavat 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 8 
artiklan noudattamisesta;

Or. en

Tarkistus 294
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
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välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n rahoituksen keskeyttäminen, jos 
välineen edunsaajat loukkaavat 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n valtion toimijoille myönnetyn 
rahoituksen keskeyttäminen ja tuen 
uudelleen suuntaaminen 
kansalaisyhteiskunnalle, jos välineen 
edunsaajat loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita; 
kehottaa lisäämään rahoitussopimusten 
ihmisoikeusmääräyksiä koskevaa 
läpinäkyvyyttä ja selventämään 
mekanismia ja perusteita tällaisten 
sopimusten keskeyttämiseen, jos 
ihmisoikeuksia, demokraattisia 
periaatteita ja oikeusvaltioperiaatetta 
rikotaan tai jos havaitaan vakavia 
korruptiotapauksia; kehottaa komissiota 
pidättäytymään tiukasti budjettituen 
käyttämisestä operatiivisena 
modaliteettina maissa, joissa on havaittu 
laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia ja 
ihmisoikeuksien puolustajien toiminnan 
tukahduttamista;

Or. en

Tarkistus 295
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
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aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n rahoituksen keskeyttäminen, jos 
välineen edunsaajat loukkaavat 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n budjettituen keskeyttäminen, jos 
välineen edunsaajat loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

Or. en

Tarkistus 296
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n rahoituksen keskeyttäminen, jos 
välineen edunsaajat loukkaavat 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

25. kehottaa komissiota seuraamaan 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen tavoitteiden 
saavuttamista ja sisällyttämään tätä 
koskevaan vuosikertomukseensa luvun 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
välineen yleisiä tavoitteita koskevan 8 
artiklan noudattamisesta välineestä 
rahoitusta saavissa kumppanimaissa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, mukaan lukien 
EU:n rahoituksen keskeyttäminen, jos 
välineen edunsaajat loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia tai välineen periaatteita;

Or. en

Tarkistus 297
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa EU:ta erityisen 
huolellisesti arvioimaan ja torjumaan 
kaikkia loukkauksia, jotka liittyvät 
unionin omiin politiikkoihin, hankkeisiin 
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ja rahoitukseen kolmansissa maissa, myös 
perustamalla valitusmekanismin 
yksittäisille henkilöille tai ryhmille, joiden 
oikeuksia on loukattu EU:n näissä maissa 
toteuttamien toimien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 298
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. pitää myönteisenä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille 
maailmanlaajuisesti korvaamatonta apua 
antanutta demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevaa eurooppalaista 
rahoitusvälinettä, joka oli Euroopan 
unionin lippulaivaväline sen ulkoisen 
ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanossa; 
kehottaa lisäämään edelleen rahoitusta 
kansalaisyhteiskunnalle ja 
ihmisoikeuksille seuraavan 
maailmanlaajuisen välineen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 299
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. kehottaa komissiota laatimaan 
yhteistyössä EUH:n kanssa puitteet 
Euroopan investointipankin EIP:n 
vuotuiselle raportoinnille toimistaan 
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EU:n ulkopuolella mitä tulee SEU-
sopimuksen 21 artiklassa, EU:n 
strategiakehyksessä ja ihmisoikeuksia 
koskevassa toimintasuunnitelmassa 
tarkoitettujen unionin ulkoisia toimia 
ohjaavien yleisten periaatteiden 
noudattamiseen; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että EIP:n tukemissa 
hankkeissa noudatetaan EU:n 
ihmisoikeuspolitiikkaa ja että on olemassa 
vastuuvelvollisuusmekanismeja, joiden 
kautta yksittäiset henkilöt voivat ilmoittaa 
EIP:n toimintaan liittyvistä 
rikkomuksista; kehottaa EIP:tä 
kehittämään sosiaalisia normeja koskevaa 
politiikkaansa edelleen pankkialan 
ihmisoikeuspolitiikaksi; ehdottaa 
ihmisoikeuksia koskevien viitearvojen 
lisäämistä sen hankkeiden arviointeihin;

Or. en

Tarkistus 300
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; pitää valitettavana, että 
EUH ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten 
kanssa uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 

26. panee merkille ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020- 2024 
hyväksymisen; pitää ymmärrettävänä, että 
EUH ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä;
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diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen 
johdosta;

Or. en

Tarkistus 301
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; pitää valitettavana, että 
EUH ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten kanssa 
uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 
diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 

26. ilmaisee pettymyksensä ehdotetun 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan 
EU:n toimintasuunnitelman 2020–2024 
kunnianhimoisuuden ja toimivuuden 
puutteeseen; pitää valitettavana, että EUH 
ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten kanssa 
uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 
diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
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kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on otettava 
vastuu toimintasuunnitelmasta ja 
osallistuttava sen täytäntöönpanoa 
koskevaan vuosikertomukseen 
raportoimalla kyseisen strategisen 
asiakirjan nojalla toteutetuista omista 
toimistaan;

Or. en

Tarkistus 302
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; pitää valitettavana, että 
EUH ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten kanssa 
uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; toistaa vaatimuksensa 
siitä, että EUH ottaisi asiaankuuluvasti 
huomioon parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien alivaliokunnan tarjouksen 
osallistua aktiivisesti sen laatimiseen 
toimielinten välisen hyvän yhteistyön 
hengessä; kehottaa EUH:ta ja komissiota 
käymään jäsenneltyä ja säännöllistä 
vuoropuhelua parlamentin toimivaltaisten 
elinten kanssa uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 



PE658.904v01-00 192/203 AM\1215357FI.docx

FI

diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

Or. en

Tarkistus 303
Isabel Santos, Maria Arena, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; pitää valitettavana, että 
EUH ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten kanssa 
uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 
diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; panee merkille, että EUH 
ei ole ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten kanssa 
uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 
diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
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voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

Or. en

Tarkistus 304
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; pitää valitettavana, että 
EUH ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten kanssa 
uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 
diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
voidaan seurata tehokkaasti; kehottaa 
EUH:ta raportoimaan edistymisestä 
toimintasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa suhteessa näihin 
vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 

26. on ilahtunut ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2020–2024 
hyväksymisestä; pitää valitettavana, että 
EUH ei ottanut asiaankuuluvasti huomioon 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
alivaliokunnan tarjousta osallistua 
aktiivisesti sen laatimiseen toimielinten 
välisen hyvän yhteistyön hengessä; 
kehottaa EUH:ta ja komissiota käymään 
jäsenneltyä ja säännöllistä vuoropuhelua 
parlamentin toimivaltaisten elinten kanssa 
uuden toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta, jotta parlamentti voi 
tehdä oman osuutensa 
toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 
toimista, varsinkin parlamentaarisen 
diplomatian kautta, ja täyttää tehokkaasti 
valvontatehtävänsä; suosittaa ottamaan 
käyttöön vertailuarvoja ja edistymistä 
kuvaavia indikaattoreita, jotta 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
voidaan seurata tehokkaasti; pitää lisäksi 
valitettavana, että toimintasuunnitelmassa 
eivät kuulu kansalaisyhteiskunnan, 
vaikutusten kohteena olevien yhteisöjen ja 
syrjäytyneiden väestöryhmien äänet; 
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toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

kehottaa EUH:ta raportoimaan 
edistymisestä toimintasuunnitelman 
tavoitteiden saavuttamisessa suhteessa 
näihin vertailuarvoihin; pyytää EUH:ta 
toteuttamaan säännöllisesti jatkotoimia 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta merkityksellisten parlamentin 
päätöslauselmien ja keskustelujen johdosta;

Or. en

Tarkistus 305
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että 
tämä johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
jatkossakin tukemaan demokraattisten 
instituutioiden rakentamista sekä 
läpinäkyviä ja uskottavia vaaliprosesseja 
ja samalla menemään tätä pidemmälle 
tarjoamalla enemmän tukea toimille, 
joilla edesautetaan ja käynnistetään 
demokraattista keskustelua, torjutaan 
eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota 
ja lujitetaan oikeuslaitosta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 306
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Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja 
uskottavia vaaliprosesseja ja samalla 
menemään tätä pidemmälle tarjoamalla 
enemmän tukea toimille, joilla 
edesautetaan ja käynnistetään 
demokraattista keskustelua, torjutaan 
eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, valeuutisten ja 
disinformaation lisääntymisestä, 
kasvavasta eriarvoisuudesta ja 
köyhyydestä, kansalaisyhteiskuntaan 
kohdistuvasta painostuksesta, julkisten 
viranomaisten uskottavuuden 
murenemisesta ja yhteisten 
kansainvälisten organisaatioiden 
tehottomuudesta; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita jatkossakin tukemaan 
demokraattisten instituutioiden 
vahvistamista sekä läpinäkyviä ja 
uskottavia vaaliprosesseja kaikkialla 
maailmassa, edesauttamaan ja 
käynnistämään demokraattista 
keskustelua, torjumaan eriarvoisuutta, 
voimaannuttamaan kansalaisjärjestöjä, 
torjumaan korruptiota ja lujittamaan 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 307
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden ja populismin noususta, 
kasvavasta eriarvoisuudesta ja 
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kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

köyhyydestä, kansalaisyhteiskunnan 
toimintatilan kaventumisesta, julkisen 
vallan uskottavuuden murenemisesta ja 
yleistä etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja koko maailmassa ja 
samalla menemään tätä pidemmälle 
tarjoamalla enemmän tukea toimille, joilla 
edesautetaan ja käynnistetään 
demokraattista keskustelua, torjutaan 
eriarvoisuutta, varmistetaan 
kansalaisjärjestöjen 
toimintamahdollisuudet, torjutaan 
korruptiota ja lujitetaan oikeuslaitosta;

Or. es

Tarkistus 308
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan ja uskonnollisten 
järjestöjen toimintatilan kaventumisesta, 
valtioiden uskottavuuden murenemisesta, 
yhteiskuntien polarisoitumisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
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kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

torjutaan epäoikeudenmukaista 
eriarvoisuutta, voimaannutetaan yhteisen 
edun hyväksi toimivia kansalaisjärjestöjä, 
torjutaan korruptiota ja lujitetaan 
riippumatonta ja puolueetonta 
oikeuslaitosta;

Or. en

Tarkistus 309
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
polarisoitumisesta, kansalaisyhteiskunnan 
toimintatilan kaventumisesta, sisäisten ja 
ulkoisten toimijoiden luomista 
disinformaatiokampanjoista ja muista 
hybridiuhista, julkisten instituutioiden 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, tuetaan yhteiskunnan 
eri osien välistä vuoropuhelua, torjutaan 
korruptiota ja lujitetaan oikeuslaitosta;

Or. en



PE658.904v01-00 198/203 AM\1215357FI.docx

FI

Tarkistus 310
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, länsimaihin 
kohdistuvasta hybridisodankäynnistä ja 
disinformaation levittämisestä, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

Or. en

Tarkistus 311
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
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eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; toteaa, 
että tiedotusvälineiden vapauteen 
kohdistuvia hyökkäyksiä ja yrityksiä 
manipuloida julkista keskustelua 
levittämällä valeuutisia sosiaalisessa 
mediassa ei ole koskaan ollut yhtä paljon 
eivätkä ne ole aiemmin olleet yhtä rajuja; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
jatkossakin tukemaan demokraattisten 
instituutioiden rakentamista sekä 
läpinäkyviä ja uskottavia vaaliprosesseja ja 
samalla menemään tätä pidemmälle 
tarjoamalla enemmän tukea toimille, joilla 
edesautetaan ja käynnistetään 
demokraattista keskustelua, torjutaan 
eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

Or. en

Tarkistus 312
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta, yleistä etua 
puolustavien yhteisten organisaatioiden 
heikentymisestä sekä disinformaation 
voimakkaasta leviämisestä erilaisissa 
sosiaalisen median kanavissa; kehottaa 
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rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

Or. en

Tarkistus 313
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokratian rakentamista sekä 
läpinäkyviä ja uskottavia vaaliprosesseja ja 
samalla menemään tätä pidemmälle 
tarjoamalla enemmän tukea toimille, joilla 
edesautetaan ja käynnistetään 
demokraattista keskustelua, torjutaan 
eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta; korostaa tarvetta 
kunnioittaa itsemääräämisoikeuden ja 
alueellisen koskemattomuuden periaatetta 
ja tuomitsee jyrkästi ulkomaanvaltojen 
kaikenlaisen poliittisen puuttumisen 
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paikallisen väestön elämään;

Or. en

Tarkistus 314
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; ilmaisee 
huolensa siitä, että autoritaarisia 
menettelyjä, kuten kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden leimaamista ulkomaisiksi 
agenteiksi, matkitaan ja että nämä 
menettelyt leviävät kaikkialla maailmassa; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
jatkossakin tukemaan demokraattisten 
instituutioiden rakentamista sekä 
läpinäkyviä ja uskottavia vaaliprosesseja ja 
samalla menemään tätä pidemmälle 
tarjoamalla enemmän tukea toimille, joilla 
edesautetaan ja käynnistetään 
demokraattista keskustelua, torjutaan 
eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

Or. en

Tarkistus 315
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta;

27. katsoo, että demokraattinen 
hallintotapa ja oikeusvaltion periaate ovat 
maailmanlaajuisesti uhattuina ja että tämä 
johtuu useista tekijöistä, kuten 
autoritaarisuuden noususta, kasvavasta 
eriarvoisuudesta ja köyhyydestä, 
kansalaisyhteiskunnan toimintatilan 
kaventumisesta, julkisen vallan 
uskottavuuden murenemisesta ja yleistä 
etua puolustavien yhteisten 
organisaatioiden heikentymisestä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkossakin 
tukemaan demokraattisten instituutioiden 
rakentamista sekä läpinäkyviä ja uskottavia 
vaaliprosesseja ja samalla menemään tätä 
pidemmälle tarjoamalla enemmän tukea 
toimille, joilla edesautetaan ja 
käynnistetään demokraattista keskustelua, 
torjutaan eriarvoisuutta ja 
rankaisemattomuutta, voimaannutetaan 
kansalaisjärjestöjä, torjutaan korruptiota ja 
lujitetaan oikeuslaitosta ja 
vastuuvelvollisuusmekanismia;

Or. en

Tarkistus 316
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. tuomitsee epäliberaalien 
hallintojen järjestämät valheelliset ja 
epädemokraattiset vaalit, joissa 
sovelletaan epäoikeudenmukaisia 
vaaliprosesseja ja annetaan vaaleille 
valheellinen legitimiteetti; vahvistaa 
painokkaasti EU:n ja muiden 



AM\1215357FI.docx 203/203 PE658.904v01-00

FI

asiaankuuluvien kansainvälisten 
järjestöjen, kuten Etyjin, merkityksen 
vaalien tarkkailussa ja oikeiden ja 
laillisten demokraattisten prosessien 
takaamisessa kaikkialla maailmassa sekä 
valevaalitarkkailun torjunnassa; kehottaa 
EU:ta vahvistamaan 
vaalitarkkailutoimiaan entisestään ja 
tekemään tiiviimpää yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
demokraattisten, vapaiden, vilpittömien ja 
oikeudenmukaisten vaalien 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 317
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa, että korruptio ja 
ihmisoikeusloukkaukset liittyvät läheisesti 
toisiinsa; kehottaa EU:ta sisällyttämään 
korruption torjunnan ihmisoikeuksia 
koskevalle asialistalleen; muistuttaa EU:n 
velvollisuudesta suojella korruption 
vastaisia järjestöjä, tutkivia toimittajia ja 
väärinkäytösten paljastajia, jotka 
työskentelevät korruption ja petosten 
paljastamiseksi;

Or. en


