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Tarkistus 318
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 319
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. 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;

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

Or. en
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Tarkistus 320
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. 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;

28. toteaa, että ihmisoikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä ilmasto- ja 
ympäristötoimet ovat yhteydessä toisiinsa, 
sillä varsinkin ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus mahdollistaa 
toimenpiteet laillisen tuomioistuimen 
tarjoamiseksi, jotta voidaan korjata 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja, 
toteuttaa toimia ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja saattaa valtioita ja yrityksiä 
vastuuseen toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 321
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. 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;

28. 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 ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen;

Or. en
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Tarkistus 322
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. 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;

28. tuomitsee jatkuvat 
ihmisoikeusloukkaukset 
ympäristöaktivisteja vastaan; 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;

Or. en

Tarkistus 323
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. 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;

28. 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 
eniten saastuttavia valtioita ja yrityksiä 
vastuuseen toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen;
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Or. es

Tarkistus 324
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. 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;

28. 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 yksityishenkilöitä 
vastuuseen toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 325
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. tukee oikeusperustaista 
toimintamallia sellaisten ilmastotoimien 
vauhdittamiseksi, joilla varmistetaan 
julkinen osallistuminen ja oikeussuojan 
toteutuminen ilmastonmuutokseen 
liittyvien poliittisten päätösten 
tekemisessä, täytäntöönpanossa ja 
uudelleentarkastelussa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 326
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. tukee oikeusperustaista 
toimintamallia sellaisten ilmastotoimien 
vauhdittamiseksi, joilla varmistetaan 
julkinen osallistuminen ja oikeussuojan 
toteutuminen ilmastonmuutokseen 
liittyvien poliittisten päätösten 
tekemisessä, täytäntöönpanossa ja 
uudelleentarkastelussa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 327
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. tukee oikeusperustaista 
toimintamallia sellaisten ilmastotoimien 
vauhdittamiseksi, joilla varmistetaan 
julkinen osallistuminen ja oikeussuojan 
toteutuminen ilmastonmuutokseen 
liittyvien poliittisten päätösten 
tekemisessä, täytäntöönpanossa ja 
uudelleentarkastelussa;

29. korostaa osallistavan ja 
oikeusperustaisen toimintamallin tarvetta 
ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien 
seurausten käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 328
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. toteaa, että ilmastonmuutoksen 
torjunta alkaa tukemalla ja suojelemalla 
metsiä, vettä ja planeettaa hoitavia, maa-
alueiden puolustajia sekä 
alkuperäisyhteisöjä ja alkuperäiskansoja;

Or. en

Tarkistus 329
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään 
mahdollisuuksia poliittisiin ratkaisuihin, 
luomaan kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät kansallisella tai alueellisella 
tasolla, niihin liittyy monia osapuolia, 
mukaan lukien terroristijärjestöt ja ei-
valtiolliset toimijat, ja niillä on tuhoisia 
seurauksia;

Or. en

Tarkistus 330
Fabio Massimo Castaldo
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein 
niitä ei voi pitää klassisena muuna kuin 
kansainvälisenä aseellisena selkkauksena 
eikä kansainvälisenä aseellisena 
selkkauksena, joka koskee monia 
osapuolia, mukaan lukien ei-valtiolliset 
aseelliset ryhmät ja ulkovallat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia, 
erityisesti koska on vaikea eritellä 
taistelijoita ja muita kuin taistelijoita; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

Or. en

Tarkistus 331
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
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tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa rauhan tukemiseksi ja 
luottamusta lisäävien aloitteiden 
edistämiseksi, lisäämään rauhantyöhön 
osallistuvien naisten määrää ja antamaan 
taloudellista, teknistä ja henkilöstöä 
koskevaa lisätukea rauhaa turvaaville 
siviilioperaatioille tai sotilasoperaatioille;

Or. en

Tarkistus 332
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia ja antamaan 
lisätukea rauhanturvaamiseen tähtääville 
siviili- tai sotilasoperaatioille; korostaa 
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tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille; tarvetta lisätä naisten roolia konfliktien 
ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa, 
rauhanturvaamisessa, humanitaarisessa 
avussa ja konfliktien jälkeisissä 
jälleenrakennustoimissa sekä 
ihmisoikeuksien ja demokraattisten 
uudistusten edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 333
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, joskus hybridi- tai 
kyberhyökkäyksien muodossa, niihin 
liittyy monia osapuolia, mukaan lukien 
terroristijärjestöt ja ei-valtiolliset toimijat, 
ja niillä on tuhoisia humanitaarisia 
seurauksia; kehottaa EU:ta lujittamaan 
konflikteihin liittyviä toimiaan, 
puuttumaan niiden taustalla oleviin syihin, 
panostamaan konfliktinesto- ja 
sovittelutoimiin, hakemaan ja ylläpitämään 
mahdollisuuksia poliittisiin ratkaisuihin, 
luomaan kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

Or. en

Tarkistus 334
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, takaamaan 
sukupuolinäkökulman sisällyttäminen 
kaikkiin näihin tavoitteisiin, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

Or. en

Tarkistus 335
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
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kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten ja nuorten osallistumista 
rauhantyöhön ja antamaan lisätukea 
rauhanturvaamiseen tähtääville siviili- tai 
sotilasoperaatioille;

Or. en

Tarkistus 336
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista siirtymävaiheen 
oikeus- ja rauhantyöhön ja antamaan 
lisätukea rauhanturvaamiseen tähtääville 



PE659.051v01-00 14/193 AM\1216306FI.docx

FI

tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille; siviili- tai sotilasoperaatioille;

Or. en

Tarkistus 337
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille 
sekä puuttumaan ihmiskauppaan sekä 
seksuaaliseen ja sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan ja takaamaan 
välttämättömien ja ihmishenkiä 
pelastavien terveydenhoitopalvelujen 
jatkuva saatavuus, esimerkiksi hiv-
positiivisille;

Or. en

Tarkistus 338
Salima Yenbou
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille;

30. tähdentää, että nykyaikaiset 
konfliktit ovat monitahoisia, sillä usein ne 
kehittyvät sisäisesti kansallisella tai 
alueellisella tasolla, niihin liittyy monia 
osapuolia, mukaan lukien terroristijärjestöt 
ja ei-valtiolliset toimijat, ja niillä on 
tuhoisia humanitaarisia seurauksia; 
kehottaa EU:ta lujittamaan konflikteihin 
liittyviä toimiaan, puuttumaan niiden 
taustalla oleviin syihin, panostamaan 
konfliktinesto- ja sovittelutoimiin, 
hakemaan ja ylläpitämään mahdollisuuksia 
poliittisiin ratkaisuihin, luomaan 
kumppanuuksia ja liittoumia 
samanmielisten maiden ja alueellisten 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan rakentaa 
siltoja sotaakäyvien osapuolten välille ja 
laatia rauhansuunnitelmia, lisäämään 
naisten osallistumista rauhantyöhön ja 
antamaan lisätukea rauhanturvaamiseen 
tähtääville siviili- tai sotilasoperaatioille; 
pitää erittäin tärkeänä, että varmistetaan 
unionin politiikan johdonmukaisuus 
miehitys- ja alueliitostilanteissa; 
muistuttaa, että kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden olisi ohjattava 
EU:n politiikkaa kaikissa tällaisissa 
tilanteissa mukaan lukien pitkäaikainen 
miehitys, kuten Palestiinassa, Länsi-
Saharassa, Pohjois-Kyproksessa ja 
lukuisissa itäisten kumppanuusvaltioiden 
jäätyneissä konflikteissa;

Or. en

Tarkistus 339
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
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30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. korostaa Turkin roolia uusien ja 
laajentuvien konfliktien syntymisessä 
useilla haavoittuvilla alueilla, kuten 
Syyriassa, Libyassa, Somaliassa ja 
Vuoristo-Karabahissa; kehottaa tässä 
yhteydessä EU:ta lopettamaan pysyvästi 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa, koska 
sillä ei ole yhteisiä eurooppalaisia arvoja 
eikä se ole eurooppalainen maa;

Or. en

Tarkistus 340
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. pitää valitettavana väkivaltaa ja 
järjestelmällistä korruptiota ja niihin 
liittyviä monimutkaisia konflikteja, jotka 
voivat liittyä suoraan energiavarojen 
kehittämiseen Mosambikissa; ilmaisee 
syvän huolensa Mosambikin yleisestä 
ihmisoikeustilanteesta erityisesti 
pohjoisella alueella ja Cabo Delgadon 
maakunnassa; korostaa, että on tarpeen 
selventää eri luonnonvarojen 
hyödyntämiseen osallistuvien toimijoiden, 
kuten Mosambikin sotilas- ja 
poliisivoimien, ministeriöiden, sotilasalan 
yritysten, sekä öljy- ja kaasuyhtiöiden 
edustajien, luomaa epävarmuuden tilaa; 
kyseenalaistaa myös ulkomaisten etujen, 
esimerkiksi mutta ei pelkästään Venäjän, 
Kiinan, Yhdistyneen kuningaskunnan 
sekä naapurimaista Etelä-Afrikasta 
tulevien julkisten ja yksityisten tahojen, 
aseman; tuomitsee jyrkästi kaikki 
mielivaltaiset pidätykset, tahdonvastaiset 
katoamiset ja laittomat teloitukset; 
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tuomitsee lisäksi radikaalien 
islamistiryhmien väkivaltaisuudet, 
erityisesti Al Shabab -ryhmän, joka on 
vannonut uskollisuutta Islamilaiselle 
valtiolle;

Or. en

Tarkistus 341
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
30 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 c. pitää valitettavana jatkuvaa 
väkivaltaa Jemenissä ja surmattujen 
siviilien suhteettoman suurta määrää; on 
huolissaan siitä, että konfliktin ratkaisu 
on ulkoistettu Saudi-Arabian ja 
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien liitolle; 
tuomitsee Iranin tuen Houthin 
vallankaappaukselle, joka on johtanut 
edelleen epävakaaseen tilanteeseen 
Jemenissä; on huolissaan siitä, että 
maailma on kääntänyt selkänsä 
Jemenille, vaikka siellä on selvästi 
maailman suurin humanitaarinen kriisi;

Or. en

Tarkistus 342
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. ilmaisee syvän huolensa covid-19-
pandemian vaikutuksesta Jemenin 
terveydenhoitolaitoksiin, jotka eivät ole 
varustautuneet hoitamaan tautia, sekä 
maassa jo ennestään olevasta 
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kriisitilanteesta, jonka aiheuttajia ovat 
muun muassa aliravitsemus, muut 
tartuntatautitapaukset, kuten kolera ja 
denguekuume, sekä tiettyjen ryhmien, 
kuten sisäisesti siirtymään joutuneiden 
henkilöiden, maahanmuuttajien ja 
pakolaisten, haavoittuvuudesta 
muuttoliikkeen ja sanitaation huonon 
saatavuuden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 343
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. korostaa, että Jemen on edelleen 
kidutuksesta kärsivä maa ja että sen 
kansaa on tuhottu tavoilla, joiden pitäisi 
järkyttää ihmiskunnan omatuntoa; 
korostaa lisäksi, että kansainvälisellä 
yhteisöllä on velvollisuus tehdä loppu 
rankaisemattomuudesta, eikä sen pitäisi 
sulkea silmiään Jemenissä tapahtuvilta 
törkeiltä rikkomuksilta;

Or. en

Tarkistus 344
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
30 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 c. toteaa, että kaikille 
kansainvälisten ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
loukkausten uhreille on tarve varmistaa 
oikeuden toteutuminen, ja kehottaa 
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lopettamaan välittömästi käynnissä 
olevasta aseellisesta konfliktista johtuvat 
vihamielisyydet;

Or. en

Tarkistus 345
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. painottaa, että on tärkeää taata 
keskeisille kansainvälisille 
humanitaarisille järjestöille, kuten 
Punaisen Ristin kansainväliselle 
komitealle ja muille järjestöille, esteetön 
pääsy alueille, joihin jatkuvat konfliktit ja 
sotilaallinen hyökkäys vaikuttavat; 
katsoo, että tällainen pääsy on ratkaisevaa 
maailmanlaajuisen covid-19-epidemian 
jatkuessa;

Or. en

Tarkistus 346
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n 
käytännesääntöjä kieltäytymällä aseiden 
siirroista, joista aiheutuisi se riski, että 
tuojavaltio saattaisi loukata vakavasti 

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden vientiä 
koskevia EU:n kriteerejä kieltäytymällä 
aseiden siirroista, joista aiheutuisi se riski, 
että tuojavaltio saattaisi loukata 
ihmisoikeuksia tai kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta tai helpottaa 
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ihmisoikeuksia tai kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta tai helpottaa 
tällaista loukkaamista;

tällaista loukkaamista; muistuttaa, että 
yhteisen kannan 944/2008/YUTP peruste 
kaksi velvoittaa jäsenvaltiot tutkimaan 
jokaisen asevientiluvan kohdemaan 
ihmisoikeuksien suhteen; pitää 
valitettavana lukuisia tapauksia, joissa 
jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet tätä 
perustetta kyseisenä ajanjaksona; vaatii 
uudistamaan asevientihankkeiden 
arviointiprosessin erityisesti ottamalla 
käyttöön riskinarvioinnin, joka perustuu 
maan kokonaistilanteeseen, ja ottamaan 
siksi käyttöön ennalta varautumisen 
periaatteen; suosittelee myös aloittamaan 
keskustelut perusteen kaksi 
laajentamisesta sisältämään 
demokraattisen hallinnon indikaattorit, 
jotka voisivat auttaa antamaan lisätakeita 
aseviennin tahattomia kielteisiä 
seurauksia vastaan; korostaa, että 
jäsenvaltioiden on toimittava täysin 
avoimesti ja raportoitava säännöllisesti 
aseiden siirroistaan; kehottaa tässä 
yhteydessä muuttamaan yhteisen kannan 
kahdeksan perustetta 
täytäntöönpanokelpoiseksi EU:n 
lainsäädännöksi uudella asetuksella, joka 
vastaa voimassa olevaa 
kaksikäyttötuoteasetusta;

Or. en

Tarkistus 347
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä 
kieltäytymällä aseiden siirroista, joista 

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä;



AM\1216306FI.docx 21/193 PE659.051v01-00

FI

aiheutuisi se riski, että tuojavaltio 
saattaisi loukata vakavasti ihmisoikeuksia 
tai kansainvälistä humanitaarista oikeutta 
tai helpottaa tällaista loukkaamista;

Or. es

Tarkistus 348
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä 
kieltäytymällä aseiden siirroista, joista 
aiheutuisi se riski, että tuojavaltio saattaisi 
loukata vakavasti ihmisoikeuksia tai 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai 
helpottaa tällaista loukkaamista;

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä 
kieltäytymällä aseiden ja valvonta- ja 
tiedustelulaitteiden siirroista, joista 
aiheutuisi se riski, että tuojavaltio saattaisi 
loukata vakavasti ihmisoikeuksia tai 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai 
helpottaa tällaista loukkaamista; korostaa, 
että jotkin EU:n jäsenvaltiot kuuluvat 
maailman suurimpiin aseiden viejiin, ja 
katsoo, että on olennaisen tärkeää 
soveltaa ja vahvistaa asekauppaa koskevia 
kansainvälisiä normeja, jotta estetään 
kaikkia EU:n jäsenvaltioita tai 
eurooppalaisia yrityksiä osallistumasta 
suoraan tai välillisesti väkivallan 
leviämiseen ja ihmisoikeusrikkomuksiin 
osallistuvien armeijoiden tai ryhmien 
rahoitukseen; vastustaa tiukasti 
kaikenlaista YUTP:n 
uudelleensuuntaamista kohti kasvavaa 
militarisoitumista, ja katsoo, että EU:n 
politiikkoja on suunnattava yksinomaan 
rauhan rakentamiseen ja konfliktien 
ratkaisemiseen;

Or. en
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Tarkistus 349
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä 
kieltäytymällä aseiden siirroista, joista 
aiheutuisi se riski, että tuojavaltio saattaisi 
loukata vakavasti ihmisoikeuksia tai 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai 
helpottaa tällaista loukkaamista;

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä 
kieltäytymällä aseiden siirroista, joista 
aiheutuisi se riski, että tuojavaltio tai 
valtiosta riippumattomat toimijat 
saattaisivat loukata vakavasti 
ihmisoikeuksia tai kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta tai helpottaa 
tällaista loukkaamista;

Or. en

Tarkistus 350
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä 
kieltäytymällä aseiden siirroista, joista 
aiheutuisi se riski, että tuojavaltio saattaisi 
loukata vakavasti ihmisoikeuksia tai 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai 
helpottaa tällaista loukkaamista;

31. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan tiukasti YK:n 
asekauppasopimuksen vientiä ja 
vientilupahakemusten arviointia koskevan 
7 artiklan määräyksiä sekä aseiden 
viennistä annettuja EU:n käytännesääntöjä 
kieltäytymällä aseiden siirroista, joista 
aiheutuisi se riski, että tuojavaltio saattaisi 
loukata vakavasti ihmisoikeuksia tai 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai 
helpottaa tällaista loukkaamista, muun 
muassa Euroopan rauhanrahaston 
yhteydessä;
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Or. en

Tarkistus 351
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
perustamaan Euroopan rauhanrahaston 
yhteyteen ihmisoikeuspilarin, jonka 
tavoitteena on lisätä 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia varmistamalla 
kestävä rahoitus ja tuki, muun muassa 
vankkojen ihmisoikeuksien, demokratian 
ja oikeusvaltioperiaatteen osatekijät 
kattavien ohjelmien kautta ja jonka varoja 
kohdennetaan erityisesti ihmisoikeuksien 
puolustajien tukemiseen 
rauhanrakentamisen keskeisinä 
toimijoina; on huolissaan siitä, että 
Euroopan rauhanrahasto sellaisena kuin 
sitä nyt ehdotetaan, ei sisällä 
asianmukaisia takeita sen 
varmistamiseksi, että rahaston toimet 
toteutetaan sekä EU:n että jäsenvaltioiden 
ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti; on 
erityisen huolissaan niin kutsuttuun 
kouluttamiseen ja varustamiseen 
liittyvästä toiminnasta, jossa 
tarkoituksena on siirtää aseita 
kumppanimaihin ilman tarvittavia takeita, 
jotka varmistavat, että toiminta on 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden mukaista; kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita sisällyttämään tulevaan 
eurooppalaiseen rauhanrahastoon 
ihmisoikeustakeet, kuten ihmisoikeuksiin 
liittyvää huolellisuusvelvoitetta koskevan 
vankan poliittisen kehyksen pakollinen 
noudattaminen puolustus- ja 
turvallisuusasioiden yhteydessä YK:n 
ihmisoikeuksiin liittyvän 
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huolellisuusvelvoitteen mukaiseen 
toimintaperiaatteeseen perustuen, ja 
suorittamaan pakollisen 
ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin 
tiiviissä yhteistyössä paikallisen ja 
kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan 
kanssa sekä perustamaan riippumattoman 
valitusmekanismin, jolla annetaan 
kansalaisille ja paikallisille sidosryhmille 
mahdollisuus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin;

Or. en

Tarkistus 352
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä 
hyökkäyksiä erittäin valitettavina ja 
tuomitsee Yhdysvaltojen sen henkilöstöä 
ja varsinkin sen pääsyyttäjää vastaan 
määräämät henkilökohtaiset pakotteet, 
joita on mahdotonta hyväksyä; korostaa, 
että Kansainvälinen rikostuomioistuin on 
ainoa kansainvälinen instituutio, joka 
pystyy nostamaan syytteitä eräistä 
maailman hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 

32. toistaa tukensa Kansainväliselle 
rikostuomioistuimelle;
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rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 353
Bert-Jan Ruissen

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä 
hyökkäyksiä erittäin valitettavina ja 
tuomitsee Yhdysvaltojen sen henkilöstöä 
ja varsinkin sen pääsyyttäjää vastaan 
määräämät henkilökohtaiset pakotteet, 
joita on mahdotonta hyväksyä; korostaa, 
että Kansainvälinen rikostuomioistuin on 
ainoa kansainvälinen instituutio, joka 
pystyy nostamaan syytteitä eräistä 
maailman hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

32. toistaa tukensa Kansainväliselle 
rikostuomioistuimelle ja kehottaa Rooman 
perussäännön sopimuspuolina olevia 
valtioita antamaan edelleen 
tuomioistuimelle asianmukaiset 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät ja 
nykyisten valmiuksiensa mukaisesti; 
ilmaisee huolensa tuomioistuimen 
korkeiden kustannusten ja tapausten 
alhaisen onnistumisasteen välisestä 
nykyisestä epätasapainosta; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja, mutta suosittelee, että 
Kansainvälien rikostuomioistuin keskittyy 
valintamenettelyissään tapauksiin, joissa 
se voi todella vaikuttaa sen sijaan, että se 
vainoaisi täysin toimivia demokratioita, 
joilla on vahva oikeusjärjestelmä; 
korostaa, että Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen olisi vältettävä 
sellaisten tapausten käsittelyä, joiden 
oikeudellinen ja tosiasiallinen perusta on 
erittäin kyseenalainen ja joissa todellisten 
kanteiden vireillepanon todennäköisyys 
on vähäinen, koska tämä saattaa 
vaarantaa pyrkimykset saavuttaa 
yleismaailmallinen oikeus ja vaarantaa 
rikostuomioistuimen uskottavuuden ja 
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tulevaisuuden; pyytää EU:ta jatkossakin 
suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 354
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja 
varsinkin sen pääsyyttäjää vastaan 
määräämät henkilökohtaiset pakotteet, 
joita on mahdotonta hyväksyä; korostaa, 
että Kansainvälinen rikostuomioistuin on 
ainoa kansainvälinen instituutio, joka 
pystyy nostamaan syytteitä eräistä 
maailman hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina; kehottaa 
Kansainvälistä rikostuomioistuinta 
jatkamaan työtään puolueettomasti ja 
riippumattomasti ja suojelemaan myös 
uskonnollisia vähemmistöjä, jotka ovat 
sen perussäännössä tarkoitettujen 
julmuuksien uhreja; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
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eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 355
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja 
varsinkin sen pääsyyttäjää vastaan 
määräämät henkilökohtaiset pakotteet, 
joita on mahdotonta hyväksyä; korostaa, 
että Kansainvälinen rikostuomioistuin on 
ainoa kansainvälinen instituutio, joka 
pystyy nostamaan syytteitä eräistä 
maailman hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

Or. en
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Tarkistus 356
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määrätyt 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta;

Or. en

Tarkistus 357
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
valitettavina ja tuomitsee Yhdysvaltojen 
sen henkilöstöä ja varsinkin sen 
pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 358
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
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tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta ja 
kaikkia jäsenvaltioita jatkossakin 
suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; kehottaa komissiota edistämään 
kansainvälisten rikosten torjuntaa 
kehittämällä kunnianhimoisen ohjelman, 
jolla rakennetaan jäsenvaltioiden mutta 
myös kolmansien maiden valmiuksia 
soveltaa tuomioistuimen yleistoimivallan 
periaatetta kansallisissa 
oikeusjärjestyksissään;

Or. en

Tarkistus 359
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen syyttäjää vastaan määräämät 
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henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä, ja kehottaa 
sopimusosapuolina olevia valtioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin näiden 
pakotteiden poistamiseksi ja tukemaan 
niitä, joihin ne ovat vaikuttaneet; 
korostaa, että Kansainvälinen 
rikostuomioistuin on ainoa kansainvälinen 
instituutio, joka pystyy nostamaan syytteitä 
eräistä maailman hirvittävimmistä 
rikoksista ja puolustamaan uhreja, joilla ei 
ole muita oikeussuojakeinoja; antaa 
tunnustusta riippumattomalle 
asiantuntijaelimelle, jonka tehtävänä on 
tunnistaa uudistettavat alat, ja sen 
tekemälle työlle, ja kehottaa 
Kansainvälistä rikostuomioistuinta 
toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet parantaakseen 
tuloksellisuuttaan, tehokkuuttaan ja 
myönteisiä vaikutuksiaan erityisesti 
yhteisöihin ja uhreihin, joihin sen työ 
vaikuttaa; pyytää EU:ta jatkossakin 
suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 360
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
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sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta; kehottaa komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa 
selvittämään keinoja ja esittämään uusia 
välineitä, joilla voidaan auttaa 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden loukkausten 
uhreja saamaan kansainvälistä 
oikeussuojaa, hyvitystä ja korvauksia 
esimerkiksi kehittämällä EU:n 
ulkopuolisten maiden valmiuksia soveltaa 
tuomioistuimen yleistoimivallan 
periaatetta kansallisissa 
oikeusjärjestyksissään;

Or. en

Tarkistus 361
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
32 kohta



AM\1216306FI.docx 33/193 PE659.051v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta; kehottaa jälleen komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
nimittämään kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä 
oikeudenkäyttöä käsittelevän EU:n 
erityisedustajan, jonka tehtävänä on 
edistää, valtavirtaistaa ja edustaa EU:n 
sitoutumista rankaisemattomuuden 
torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 362
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
32 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta;

32. toistaa vankkumattoman tukensa 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja 
kehottaa Rooman perussäännön 
sopimuspuolina olevia valtioita antamaan 
tuomioistuimelle asiaankuuluvat 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
toimeksiantoonsa kuuluvat tehtävät; pitää 
tuomioistuinta vastaan tehtyjä hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja tuomitsee 
Yhdysvaltojen sen henkilöstöä ja varsinkin 
sen pääsyyttäjää vastaan määräämät 
henkilökohtaiset pakotteet, joita on 
mahdotonta hyväksyä; korostaa, että 
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ainoa 
kansainvälinen instituutio, joka pystyy 
nostamaan syytteitä eräistä maailman 
hirvittävimmistä rikoksista ja 
puolustamaan uhreja, joilla ei ole muita 
oikeussuojakeinoja; pyytää EU:ta 
jatkossakin suojelemaan tuomioistuimen 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joiden tarkoituksena on 
estää kansainvälisen rikosoikeuden 
toiminta; toistaa suosituksensa 
ennaltaehkäisyn, vastuuvelvollisuuden ja 
rankaisemattomuuden torjunnan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
perustamisesta; kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita ja joukkotuhontaa 
käsittelevää EU:n verkostoa tukemaan 
YK:n tutkintaryhmää parhaillaan 
tapahtuvia tai aivan äskettäin tehtyjä 
rikoksia koskevien todisteiden 
keräämisessä, tallentamisessa ja 
säilyttämisessä, jotta niitä ei menetettäisi;

Or. en

Tarkistus 363
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kannustamaan kaikkia 
YK:n jäseniä ratifioimaan ja panemaan 
täytäntöön Rooman perussäännön; 
kehottaa kaikkia Rooman perussäännön 
allekirjoittajia toimimaan yhteistyössä 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 364
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
32 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 b. korostaa naisten roolia konfliktien 
ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa, 
rauhanturvaamisessa, humanitaarisessa 
avussa ja konfliktien jälkeisissä 
jälleenrakennustoimissa sekä 
ihmisoikeuksien ja demokraattisten 
uudistusten edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 365
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. on tyytyväinen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
2467 konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta sekä sen naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 

33. on tyytyväinen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
2467 konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta sekä sen naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 
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1325 alkaen kaikkiin muihin sen 
päätöslauselmiin, joissa se vahvistaa 
sitoutuneensa estämään seksuaalisen 
väkivallan käytön sodankäynnin ja 
terrorismin taktiikkana käyttämällä kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, mukaan 
lukien pakotteet ja muut kohdennetut 
toimenpiteet siihen jatkuvasti syyllistyviä 
vastaan; pitää niin ikään myönteisenä sitä, 
että YK perusti 30. lokakuuta 2019 
konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta selvinneitä varten 
maailmanlaajuisen rahaston auttaakseen 
heitä saamaan hyvityksiä;

1325 alkaen kaikkiin muihin sen 
päätöslauselmiin, joissa se vahvistaa 
sitoutuneensa estämään seksuaalisen 
väkivallan käytön sodankäynnin ja 
terrorismin taktiikkana käyttämällä kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, mukaan 
lukien pakotteet ja muut kohdennetut 
toimenpiteet siihen syyllistyviä vastaan; 
korostaa tarvetta varmistaa, että 
sodanaikaisten raiskausten uhreiksi 
joutuneille naisille tarjotaan kaikki 
tarvittava turvallinen lääkinnällinen ja 
psykologinen apu ja palvelut, myös 
turvallinen abortti, kuten 
kansainvälisessä humanitaarisessa 
oikeudessa määrätään; pitää niin ikään 
myönteisenä sitä, että YK perusti 30. 
lokakuuta 2019 konflikteihin liittyvästä 
seksuaalisesta väkivallasta selvinneitä 
varten maailmanlaajuisen rahaston 
auttaakseen heitä saamaan hyvityksiä;

Or. en

Tarkistus 366
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. on tyytyväinen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
2467 konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta sekä sen naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 
1325 alkaen kaikkiin muihin sen 
päätöslauselmiin, joissa se vahvistaa 
sitoutuneensa estämään seksuaalisen 
väkivallan käytön sodankäynnin ja 
terrorismin taktiikkana käyttämällä kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, mukaan 
lukien pakotteet ja muut kohdennetut 
toimenpiteet siihen jatkuvasti syyllistyviä 
vastaan; pitää niin ikään myönteisenä sitä, 
että YK perusti 30. lokakuuta 2019 

33. on tyytyväinen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
2467 konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta sekä sen naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 
1325 alkaen kaikkiin muihin sen 
päätöslauselmiin, joissa se vahvistaa 
sitoutuneensa estämään seksuaalisen 
väkivallan käytön sodankäynnin ja 
terrorismin taktiikkana käyttämällä kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, mukaan 
lukien pakotteet ja muut kohdennetut 
toimenpiteet siihen jatkuvasti syyllistyviä 
vastaan, ja kehottaa EU:ta torjumaan 
seksuaali- ja 
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konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta selvinneitä varten 
maailmanlaajuisen rahaston auttaakseen 
heitä saamaan hyvityksiä;

lisääntymisoikeusloukkausten 
rankaisematta jättämistä 
konfliktitilanteissa, tukee naisten ja 
tyttöjen oikeutta saada oikeellisia ja 
tehokkaita oikeussuojakeinoja ja 
hyvityksiä näiden oikeuksien 
loukkauksista, ja kehottaa tukemaan 
olennaisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta 
kaikille konfliktista kärsiville naisille ja 
tytöille; pitää niin ikään myönteisenä sitä, 
että YK perusti 30. lokakuuta 2019 
konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta selvinneitä varten 
maailmanlaajuisen rahaston auttaakseen 
heitä saamaan hyvityksiä;

Or. en

Tarkistus 367
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. on tyytyväinen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
2467 konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta sekä sen naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 
1325 alkaen kaikkiin muihin sen 
päätöslauselmiin, joissa se vahvistaa 
sitoutuneensa estämään seksuaalisen 
väkivallan käytön sodankäynnin ja 
terrorismin taktiikkana käyttämällä kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, mukaan 
lukien pakotteet ja muut kohdennetut 
toimenpiteet siihen jatkuvasti syyllistyviä 
vastaan; pitää niin ikään myönteisenä sitä, 
että YK perusti 30. lokakuuta 2019 
konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta selvinneitä varten 
maailmanlaajuisen rahaston auttaakseen 

33. on tyytyväinen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
2467 konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta sekä sen naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 
1325 alkaen kaikkiin muihin sen 
päätöslauselmiin, joissa se vahvistaa 
sitoutuneensa estämään seksuaalisen 
väkivallan käytön sodankäynnin ja 
terrorismin taktiikkana käyttämällä kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, mukaan 
lukien pakotteet ja muut kohdennetut 
toimenpiteet siihen jatkuvasti syyllistyviä 
vastaan, ja kehottaa EU:ta torjumaan 
seksuaali- ja 
lisääntymisoikeusloukkausten 
rankaisematta jättämistä 
konfliktitilanteissa, tukee naisten ja 
tyttöjen oikeutta saada oikeellisia ja 
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heitä saamaan hyvityksiä; tehokkaita oikeussuojakeinoja ja 
hyvityksiä näiden oikeuksien 
loukkauksista, ja kehottaa tukemaan 
olennaisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta 
kaikille konfliktista kärsiville naisille ja 
tytöille; pitää niin ikään myönteisenä sitä, 
että YK perusti 30. lokakuuta 2019 
konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta 
väkivallasta selvinneitä varten 
maailmanlaajuisen rahaston auttaakseen 
heitä saamaan hyvityksiä;

Or. en

Tarkistus 368
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. korostaa ihmisoikeusloukkausten 
ja laajalle levinneen 
rankaisemattomuuden ja 
vastuuvelvollisuuden puuttumisen välistä 
yhteyttä alueilla ja maissa, joita konfliktit 
ravistelevat tai joissa esiintyy poliittisin 
perustein tapahtuvaa pelottelua, syrjintää, 
häirintää ja väkivaltaa, ihmisryöstöjä, 
väkivaltaisia poliisitoimia, mielivaltaisia 
pidätyksiä, kidutusta ja surmia; kehottaa 
kansainvälistä yhteisöä tukemaan toimia, 
joilla pyritään torjumaan 
rankaisemattomuutta ja edistämään 
vastuuvelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 369
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. korostaa ihmisoikeusloukkausten 
lisääntymisen ja laajalle levinneen 
rankaisemattomuuden ja 
vastuuvelvollisuuden puutteen välistä 
yhteyttä; kehottaa EU:ta tukemaan 
toimia, joilla pyritään torjumaan 
rankaisemattomuutta ja edistämään 
vastuuvelvollisuutta, erityisesti niillä 
alueilla, joilla rankaisemattomuuden 
dynamiikka hyödyttää suurimman 
vastuun kantajia ja heikentää uhrien 
vaikutusmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 370
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. korostaa ihmisoikeusloukkausten 
lisääntymisen ja rankaisemattomuuden ja 
vastuuvelvollisuuden puuttumisen välistä 
yhteyttä alueilla, joita konfliktit 
ravistelevat, tai joilla esiintyy pelottelua, 
syrjintää, poliittista vihamielisyyttä, 
mielivaltaisia pidätyksiä ja 
kidutustapauksia; kehottaa kansainvälistä 
yhteisöä tukemaan toimia, joilla torjutaan 
rankaisemattomuutta ja edistetään 
vastuuvelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 371
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja 
panemaan täytäntöön 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana 
EU:n olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 372
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja 
panemaan täytäntöön 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana 
EU:n olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 

Poistetaan.
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sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

Or. en

Tarkistus 373
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja 
panemaan täytäntöön 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana 
EU:n olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

34. katsoo, että kaikenlaisilla 
seuraamuksilla on dramaattinen vaikutus 
useiden alojen ihmisiin;

Or. en

Tarkistus 374
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
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täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; kehottaa perustamaan EU-tason 
neuvoa-antavan komitean, johon 
parlamentti osallistuu; korostaa 
rakenteelliseen vuoropuheluun 
perustuvan toimintamallin merkitystä 
ihmisoikeuksien suojelussa ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 375
Petras Auštrevičius, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin, Euroopan Magnitsky-
lain, olennaisena osana EU:n olemassa 
olevaa ihmisoikeus- ja ulkopoliittista 
välineistöä ja toteaa, että tämä lujittaisi 
EU:n roolia maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä, korruptiorikkomukset mukaan 
luettuina; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
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komitean, johon parlamentti osallistuu;

Or. en

Tarkistus 376
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin, Euroopan Magnitsky-
lain, olennaisena osana EU:n olemassa 
olevaa ihmisoikeus- ja ulkopoliittista 
välineistöä ja toteaa, että tämä lujittaisi 
EU:n roolia maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti ja nopeasti täytäntöön; 
kehottaa perustamaan EU-tason neuvoa-
antavan komitean, johon parlamentti 
osallistuu;

Or. en

Tarkistus 377
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 



PE659.051v01-00 44/193 AM\1216306FI.docx

FI

pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

pakotemekanismin, niin kutsutun 
Euroopan Magnitsky-lain, olennaisena 
osana EU:n olemassa olevaa ihmisoikeus- 
ja ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

Or. en

Tarkistus 378
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin (niin kutsutun 
Euroopan Magnitsky-lain) olennaisena 
osana EU:n olemassa olevaa ihmisoikeus- 
ja ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

Or. en
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Tarkistus 379
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; pitää tärkeänä, että tämä 
järjestelmä on EU:n 
muutoksenhakuoikeusmekanismin 
mukainen; korostaa tarvetta osoittaa sille 
riittävästi resursseja, jotta se voidaan panna 
tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

Or. en

Tarkistus 380
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 

34. kehottaa hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan maailmanlaajuisen EU:n 
pakotemekanismin olennaisena osana EU:n 
olemassa olevaa ihmisoikeus- ja 
ulkopoliittista välineistöä ja toteaa, että 
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tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu;

tämä lujittaisi EU:n roolia 
maailmanlaajuisena toimijana 
ihmisoikeusasioissa ja mahdollistaisi 
pakotteiden kohdentamisen niihin, jotka 
ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina 
niissä; korostaa, että on tärkeää osoittaa 
sille riittävästi resursseja, jotta se voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön; kehottaa 
perustamaan EU-tason neuvoa-antavan 
komitean, johon parlamentti osallistuu; 
korostaa, että tällainen mekanismi auttaa 
torjumaan ihmisoikeusloukkauksia, 
torjumaan rankaisemattomuutta ja 
suojelemaan ihmisoikeusaktivisteja ja 
ihmisoikeuksien puolustajia kaikkialla 
maailmassa sekä Euroopan unionin 
merkitystä ihmisoikeusloukkauksia 
koskeviin pakotteisiin vaikuttamisessa 
tehokkaasti ja siten käyttämällä 
määräenemmistöäänestystä;

Or. en

Tarkistus 381
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. tuomitsee jyrkästi kaikki 
ihmisoikeusloukkaukset kaikkialla 
maailmassa; kehottaa neuvostoa 
ottamaan nopeasti käyttöön itsenäisen, 
joustavan ja reaktiivisen unionin 
laajuisen pakotejärjestelmän, jonka 
avulla kohteeksi voidaan ottaa haluttu 
henkilö, valtio, muu kuin valtiollinen 
toimija tai muu yhteisö, joka on vastuussa 
vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai 
järjestelmällisestä korruptiosta tai 
osallistunut niihin; uskoo vakaasti, että 
tällainen järjestelmä on keskeinen osa 
unionin olemassa olevaa ihmisoikeuksiin 
ja ulkopolitiikkaan liittyvää välineistöä ja 
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se vahvistaisi unionin roolia globaalina 
ihmisoikeuksien alan toimijana varsinkin 
sen torjuessa rankaisemattomuutta ja 
antaessa tukea huonon kohtelun kohteiksi 
joutuneille sekä ihmisoikeuksien 
puolustajille koko maailmassa;

Or. en

Tarkistus 382
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
34 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 b. panee merkille Yhdysvaltojen 
vuonna 2016 hyväksymän Magnitsky-
lain, joka seurasi vuonna 2012 annettua 
Sergei Magnitsky Rule of Law 
Accountability -lakia ja jolla pyrittiin 
asettamaan pakotteita henkilöille, jotka 
olivat vastuussa korruptiota vastaan 
taistelleen asianajajan ja lakimiehen 
Sergei Magnitskyn kuolemasta hänen 
oltuaan tutkintavankeudessa venäläisessä 
vankilassa, jossa hän joutui kärsimään 
epäinhimillisiä oloja, tahallista huonoa 
kohtelua sekä kidutusta; suhtautuu 
myönteisesti vastaavien säädösten 
hyväksymiseen yhä useammissa maissa;

Or. en

Tarkistus 383
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätökseen kohdennetuista rajoittavista 
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toimenpiteistä sellaisten 
kyberhyökkäysten estämiseksi ja niihin 
vastaamiseksi, jotka muodostavat ulkoisen 
uhkan EU:lle tai sen jäsenmaille; toteaa, 
että näihin kuuluvat myös kolmansiin 
maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 
kohdistuvat kyberhyökkäykset, jos 
rajoittavat toimenpiteet katsotaan 
tarpeellisiksi yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 384
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. antaa tunnustusta laittomia, 
summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan Agnès 
Callamardin työstä ja panoksesta 
rankaisemattomuutta vastaan ja toteaa 
hänen joutuneen pelottelun ja uhkailun 
kohteeksi hänen tutkiessaan epäiltyjä 
laittomia teloituksia vuonna 2019;

35. antaa tunnustusta laittomia, 
summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan Agnès 
Callamardin työstä ja panoksesta 
rankaisemattomuutta vastaan ja toteaa 
hänen joutuneen pelottelun ja uhkailun 
kohteeksi hänen tutkiessaan epäiltyjä 
laittomia teloituksia vuonna 2019, 
esimerkiksi toimittaja Jamal Khashoggin 
murhaa;

 

Or. en

Tarkistus 385
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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35 a. muistuttaa YK:n 
arviointiraporteista YK:n 
rauhanturvaajien ja 
rauhanturvaoperaatioiden muun 
henkilöstön harjoittamaan seksuaaliseen 
riistoon ja hyväksikäyttöön liittyvistä 
valvontatoimista ja kuntoutusavusta; 
korostaa, että YK:n, EU:n jäsenvaltioiden 
ja EU:n YTPP-elimien on tarpeen tutkia, 
panna syytteeseen ja tuomita jokainen 
YK:n tai EU:n tai kansalliseen 
henkilöstöön kuuluva, seksuaaliseen 
väkivaltaan syyllistynyt henkilön 
viipymättä ja hyvin määrätietoisesti; 
muistuttaa, että asianomaisia rakenteita 
on uudistettava siten, että tehdään loppu 
YK:n ja EU:n henkilöstön 
rankaisemattomuudesta ja perustetaan 
toimivat ja avoimet valvonta- ja 
vastuuvelvollisuusmekanismit; katsoo, 
ettei voida hyväksyä sitä, että väitettyjä 
väärinkäytöksiä koskeviin oikeustoimiin 
ryhtyminen on nykyisin täysin 
vapaaehtoista ja riippuu maasta, joka 
joukot on lähettänyt; on vakuuttunut siitä, 
että myös koulutuksen avulla tällaisia 
vakavia rikoksia voitaisiin vähentää ja 
ehkäistä; muistuttaa, että on tärkeää estää 
tällaiset rikokset kiireellisesti 
tulevaisuudessa, myös jotta voidaan 
palauttaa paikallisen väestön luottamus 
kansainväliseen rauhanturvaamiseen;

Or. en

Tarkistus 386
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän ja 
etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet 

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän ja 
etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet 
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mustamaalauskampanjat; toteaa erittäin 
huolestuneena, että vuonna 2019 
murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä;

mustamaalauskampanjat; toteaa erittäin 
huolestuneena, että vuonna 2019 
murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä; 
tuomitsee erityisesti Turkin, maan, jossa 
on suurin määrä toimittajia vangittuna 
koko maailmassa ja joka on kuitenkin 
edelleen mukana Euroopan unionin 
liittymismenettelyssä, joka olisi 
välittömästi lopetettava;

Or. fr

Tarkistus 387
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Hannah Neumann

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän ja 
etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet 
mustamaalauskampanjat; toteaa erittäin 
huolestuneena, että vuonna 2019 
murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä;

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän, 
pelottelun, kiristyksen ja etävalvonnan ja 
fyysisen valvonnan sekä heihin 
kohdistuneet mustamaalauskampanjat; 
toteaa erittäin huolestuneena, että vuonna 
2019 murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä; 
kehottaa EU:n edustustoja ja 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen 
julkista diplomatiaa ja yhteydenottoja 
nostaakseen esille yksittäisiä 
ihmisoikeuspuolustajia koskevia 
tapauksia ja tarvittaessa helpottamaan 
hätäviisumien myöntämistä sekä 
tarjoamaan hätämajoitusta EU:n 
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jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 388
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän ja 
etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet 
mustamaalauskampanjat; toteaa erittäin 
huolestuneena, että vuonna 2019 
murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä;

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän ja 
etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet 
mustamaalauskampanjat; toteaa erittäin 
huolestuneena, että vuonna 2019 
murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä; 
kehottaa lopettamaan kaikki hyökkäykset, 
vapauttamaan kaikki mielivaltaisesti 
pidätetyt ja saattamaan niihin 
syyllistyneet vastuuseen;

Or. en

Tarkistus 389
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän ja 
etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet 
mustamaalauskampanjat; toteaa erittäin 

36. tuomitsee ihmisoikeuksien 
puolustajien murhat, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutuksen, vainon, häirinnän ja 
etävalvonnan sekä heihin kohdistuneet 
mustamaalauskampanjat; toteaa erittäin 
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huolestuneena, että vuonna 2019 
murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä;

huolestuneena, että vuonna 2019 
murhattiin tai pahoinpideltiin monia 
maaoikeus- ja ympäristöaktivisteja, jotka 
olivat nousseet puolustamaan 
luonnonvaroja ja ihmisten oikeuksia elää 
turvallisessa ja terveessä ympäristössä; 
toteaa, että ihmisoikeuksia puolustavat 
naiset kohtaavat sukupuoleen perustuvia 
uhkia ja väkivaltaa, ja kehottaa EU:ta 
takaamaan heille suojelumekanismien ja 
-resurssien saatavuuden sekä tukemaan 
heitä poliittisesti;

Or. en

Tarkistus 390
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. tuomitsee kaikenlaisen 
ihmisoikeuksien puolustajien perheisiin ja 
heidän asianajajiinsa sekä heitä tukeviin 
ja heitä kohtaan myötätuntoisiin 
henkilöihin kohdistuvan väkivallan, 
pelottelun ja kiristyksen;

Or. pl

Tarkistus 391
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita laatimaan strateginen 
korkean tason visio, jolla torjutaan 
ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvia 
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maailmanlaajuisia hyökkäyksiä muun 
muassa hyväksymällä EU:n 
ulkoasiainneuvoston vahvoja päätelmiä, 
joiden yhteydessä EU:n ulkoministerien 
olisi laadittava yhteinen korkean tason 
strategia ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevia EU:n maailmanlaajuisia toimia 
varten, kuten kiinnittämällä erityistä 
huomiota vangittujen ihmisoikeuksien 
puolustajien symbolisiin tapauksiin;

Or. en

Tarkistus 392
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita laatimaan strategisen 
korkean tason vision, jolla torjutaan 
ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvia 
maailmanlaajuisia hyökkäyksiä muun 
muassa hyväksymällä EU:n 
ulkoasiainneuvoston vahvoja päätelmiä, 
joiden yhteydessä EU:n ulkoministerien 
olisi laadittava yhteinen korkean tason 
strategia ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevia EU:n maailmanlaajuisia toimia 
varten;

Or. en

Tarkistus 393
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. on erityisen huolestunut sellaisten 
rangaistusten määrän kasvusta, joita 
langetetaan ilman mitään takeita 
kansainvälisen oikeuden mukaisista 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 
koskevista vähimmäisvaatimuksista; 
kehottaa EU:ta jatkamaan yhteistyön ja 
diplomatian käyttöä pyrittäessä siihen, 
että oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin kunnioitetaan 
täysimääräisesti kaikkien kohdalla;

Or. en

Tarkistus 394
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. toteaa, että ihmisoikeuksia 
puolustavat naiset kohtaavat sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa ja kärsivät 
riittävien resurssien ja 
suojelumekanismien puutteesta; vastustaa 
sitä, että ihmisoikeuksia puolustavia 
naisia ja naisten oikeuksia puolustavia 
aktivisteja loukataan edelleen 
seksuaalisesti, uhkaillaan, pelotellaan, 
rangaistaan ja jopa surmataan; toteaa, 
että YK:n ihmisoikeuspuolustajia 
koskevan vuosikertomuksen mukaan 
poliittisten johtajien viime vuosina 
käyttämän naisvihamielisen, seksistisen ja 
homofobisen puheen lisääntyminen on 
normalisoinut ihmisoikeuksia 
puolustaviin naisiin kohdistuvan 
väkivallan; painottaa, että EU:n olisi 
annettava poliittista tukea 
riippumattomille kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille, jotka edistävät naisten ja 
tyttöjen oikeuksia kaikilla aloilla, 
suojeltava niitä paremmin ja lisättävä 
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niiden määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 395
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Hannah Neumann

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. panee erittäin huolestuneena 
merkille ympäristöä ja maita puolustavia 
vastaan tehdyt yhä lisääntyvät 
hyökkäykset, joita esiintyy joissakin 
maailman osissa yhtä paljon kuin sota-
alueilla yleensä; korostaa tässä 
yhteydessä heidän erityistä 
haavoittuvuutta ja tarvetta saada riittävää 
suojelua, jotta he voivat tehdä 
ensiarvoisen tärkeää työtään ilman 
häirintää ja vainoa;

Or. en

Tarkistus 396
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. korostaa ilmaston puolustajien 
tärkeää roolia ja heidän erittäin vaikeaa 
tilannettaan heidän kohtaamiensa monien 
uhkien suhteen, mukaan lukien 
väkivaltaiset ja aggressiiviset teot;

Or. pl
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Tarkistus 397
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
36 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 c. kiinnittää huomiota säännöllisiin 
pidätyksiin, pelotteluun, väkivaltaan ja 
kidutukseen, joita ilmaston puolustajiin 
kohdistuu, erityisesti ilmaston 
puolustajiin ja alkuperäiskansoihin 
Latinalaisessa Amerikassa, jossa 
ilmastotoimien vuoksi kiinniotettujen tai 
henkensä menettäneiden määrä on 
jatkuvasti kasvanut;

Or. pl

Tarkistus 398
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja 
käyttävät näitä välineitä johdonmukaisesti 
ja yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 

Poistetaan.



AM\1216306FI.docx 57/193 PE659.051v01-00

FI

korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 
2019 tekemää jatkuvaa työtä, jolla on 
tuettu ihmisoikeuksien puolustajia, 
Saharov-palkinnon saajat ja ehdokkaat 
mukaan lukien, ja kiinnitetty huomio 
heidän tilanteeseensa etenkin silloin, kun 
he ovat vaarassa tai heidän oikeuksiaan 
loukataan;

Or. en

Tarkistus 399
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 
korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 
tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanon elementtejä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi poikkeuksetta tapauksissa, 
joissa ihmisoikeuksien puolustajien 
oikeuksia on loukattu; korostaa 
parlamentin ja sen ihmisoikeuksien 
valiokunnan vuonna 2019 tekemää 
jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 
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vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan; vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan;

Or. en

Tarkistus 400
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 
korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 
tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 
vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan;

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu ja sitoutuminen EU:n 
ulkopuolisten maiden viranomaisten 
kanssa, oikeudenkäyntien tarkkailu, 
vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 
korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 
tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 
vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan; 
pitää valitettavana mutta samalla 
suhtautuu myönteisesti päätökseen 
erottaa määräajaksi Saharov-palkinnon 
saaja Aung San Suu Kyi Saharov-
yhteisöstä, koska hän ei ole ryhtynyt 
toimiin Myanmarin Rohingya-yhteisöön 
kohdistuvien jatkuvien rikosten johdosta 
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ja on sallinut niiden tapahtua;

Or. en

Tarkistus 401
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 
korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 
tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 
vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan;

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, tapaamiset ihmisoikeuksien 
puolustajien kanssa maavierailuilla, 
vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 
korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 
tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 
vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan;

Or. en
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Tarkistus 402
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 
korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 
tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 
vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan;

37. kehottaa EU:n toimielimiä 
lujittamaan tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajille keskeisenä ja olennaisena 
osana ihmisoikeuksia koskevaa unionin 
ulkopolitiikkaa; korostaa, että poliittinen 
vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden 
viranomaisten kanssa, oikeudenkäyntien 
tarkkailu, vierailut pidätettyinä olevien 
ihmisoikeuksien puolustajien luokse, 
uudelleensijoittamisen tukeminen ja 
julkiset kannanotot ovat tämän politiikan 
olennaisia täytäntöönpanovälineitä; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan siten, että ne 
toimivat entistä yhtenäisemmin ja käyttävät 
näitä välineitä johdonmukaisesti ja 
yhtäpitävästi riippumatta siitä, mistä 
maasta on kyse, kun ihmisoikeuksien 
puolustajien oikeuksia on loukattu; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tässä 
hengessä antamaan vuosittain 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevat 
neuvoston päätelmät, joissa arvioidaan 
niiden toteuttamia ihmisoikeuksien 
puolustajiin liittyviä toimia ja esitetään 
ihmisoikeuksien puolustajiin liittyviä 
strategisia sitoumuksia korkeimmalla 
tasolla; korostaa parlamentin ja sen 
ihmisoikeuksien valiokunnan vuonna 2019 
tekemää jatkuvaa työtä, jolla on tuettu 
ihmisoikeuksien puolustajia, Saharov-
palkinnon saajat ja ehdokkaat mukaan 
lukien, ja kiinnitetty huomio heidän 
tilanteeseensa etenkin silloin, kun he ovat 
vaarassa tai heidän oikeuksiaan loukataan;

Or. en
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Tarkistus 403
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita nostamaan tavoitetasoa, 
jotta voidaan varmistaa vangittujen 
ihmisoikeuksien puolustajien 
vapauttaminen, myös vangittuja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevissa 
symbolisissa tapauksissa, jotka 
havainnollistavat tapaa, jolla 
sortohallitukset kaikkialla maailmassa 
käyttävät jatkuvasti lakia pyrkiäkseen 
mustamaalaamaan ja vaientamaan 
ihmisoikeuspuolustajia; painottaa, että 
tällaisia tapauksia ovat muun muassa 
Euroopan parlamentin Saharov-
palkinnon saaneet Nasrin Soutoudeh 
(Iran) ja Illham Tohti (Kiina), Abdulhadi 
Al Kawaja (Baharin), Germain Rukuki 
(Burundi), Dawit Issak (Eritrea), 
Mohamed Al- roken (Yhdistyneet 
Arabiemiirikunnat) ja Atena Daemi 
(Iran);

Or. en

Tarkistus 404
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita 1) parantamaan EU:n 
viisumien saatavuutta ihmisoikeuksien 
puolustajien siirtämiseksi lyhyellä 
aikavälillä, erityisesti sisällyttämällä EU:n 
viisumikäsikirjaan ohjeita 
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ihmisoikeuksien puolustajille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettävistä 
helpotuksista, 2) tukemaan voimakkaasti 
poliittisin keinoin ihmisoikeuksien 
puolustajien liikkuvuutta ja pääsyä 
EU:hun unionin ihmisoikeuksien 
puolustajille antaman tuen yhteydessä 
sekä 3) edistämään viisumeja, erityisesti 
viisumisäännöstöä, koskevien 
oikeudellisten välineiden muutosten 
aikaansaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 405
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Hannah Neumann, Tineke Strik

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita 1) parantamaan EU:n 
viisumien saatavuutta ihmisoikeuksien 
puolustajien siirtämiseksi lyhyellä 
aikavälillä, erityisesti sisällyttämällä EU:n 
viisumikäsikirjaan ohjeita 
ihmisoikeuksien puolustajille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettävistä 
helpotuksista, 2) tukemaan voimakkaasti 
poliittisin keinoin ihmisoikeuksien 
puolustajien liikkuvuutta ja pääsyä 
EU:hun unionin ihmisoikeuksien 
puolustajille antaman tuen yhteydessä 
sekä 3) edistämään viisumeja, erityisesti 
viisumisäännöstöä, koskevien 
oikeudellisten välineiden muutosten 
aikaansaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 406
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Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita 1) parantamaan EU:n 
viisumien saatavuutta ihmisoikeuksien 
puolustajien siirtämiseksi lyhyellä 
aikavälillä, erityisesti sisällyttämällä EU:n 
viisumikäsikirjaan ohjeita 
ihmisoikeuksien puolustajille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettävistä 
helpotuksista, 2) tukemaan voimakkaasti 
poliittisin keinoin 
ihmisoikeuspuolustajien liikkuvuutta ja 
pääsyä EU:hun unionin ihmisoikeuksien 
puolustajille antaman tuen yhteydessä 
sekä 3) edistämään viisumeja, erityisesti 
viisumisäännöstöä, koskevien 
oikeudellisten välineiden muutosten 
aikaansaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 407
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa unionin toimielimiä 
tunnustamaan uskonnollisten järjestöjen 
merkityksen ihmisoikeuksien 
puolustajina, koska uskonnollisilla 
yhteisöillä on tärkeä rooli 
humanitaarisiin kriiseihin vastaamisessa; 
toteaa, että uskonnot voivat edistää 
rauhaa eri tavoin, keskittyä 
väkivallattomuuteen yhteisöissään ja 
korostaa yleismaailmallista 
oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien 
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kunnioittamista; toteaa, että 
uskonnollisilla yhteisöillä on 
konfliktinhallinnassa tarpeelliset 
mahdollisuudet kehittää maita kohti 
poliittisia siirtymiä, koska ne ovat 
keskeisiä välittäjiä neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 408
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
37 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 c. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita hyväksymään 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien 
EU:n suuntaviivojen liitteenä 
ihmisoikeuksia puolustavia naisia 
koskevia välineitä, jotka tarjoaisivat 
EU:lle käytännön toimia, joilla 
vastattaisiin paremmin ihmisoikeuksia 
puolustavien naisten tarpeisiin 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 409
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita hyväksymään 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien 
EU:n suuntaviivojen liitteenä 
ihmisoikeuksia puolustavia naisia 
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koskevia välineitä, jotka tarjoaisivat 
EU:lle käytännön toimia, joilla 
vastattaisiin paremmin ihmisoikeuksia 
puolustavien naisten tarpeisiin 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 410
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. on ilahtunut siitä, että EU:n 
ihmisoikeuksien puolustajia varten 
perustaman ProtectDefenders.eu-
mekanismin toimintaa jatkettiin 
marraskuussa 2019 vielä kolmeksi 
vuodeksi; korostaa tämän mekanismin 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
ihmisoikeuksien puolustajien kasvavat 
tarpeet ja heillä olevat monenlaiset 
ongelmat; kehottaa lujittamaan tätä 
mekanismia ja arvioimaan sitä jatkuvasti 
uudelleen tarpeiden mukaisesti;

38. panee merkille, että EU:n 
ihmisoikeuksien puolustajia varten 
perustaman ProtectDefenders.eu-
mekanismin toimintaa jatkettiin 
marraskuussa 2019 vielä kolmeksi 
vuodeksi;

Or. en

Tarkistus 411
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan vahvistamista 
ulkosuhteissa koskevan kunnianhimoisen 
EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 
2021–2025 (sukupuolten tasa-arvoa 

39. tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen 
naisten sukuelinten silpomisen, 
kunniamurhat, lapsiavioliitot ja 
pakkoavioliitot; tukee niiden henkilöiden 
työtä, jotka taistelevat tätä vastaan joka 
päivä etulinjassa, kuten Edna Adnan;
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koskeva toimintasuunnitelma III); 
kehottaa tässä yhteydessä lujittamaan 
EU:n tukea EU:n ulkopuolisille maille, 
joissa pannaan täytäntöön uusia 
politiikkatoimia ja lainsäädäntömuutoksia 
kansallisten oikeuskehysten 
mukauttamiseksi kansainvälisiin ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisiin sitoumuksiin, jotka koskevat 
naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-
arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen 
ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 412
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten ja nuorten terveyden ja 
koulutukseen, työmarkkinoille pääsyn ja 
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edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

tiedonsaannin edistämiseksi sekä 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja naisten sukuelinten 
silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 413
Bert-Jan Ruissen

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 414
Leopoldo López Gil



PE659.051v01-00 68/193 AM\1216306FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden edistämiseksi, 
äitiyden suojelemiseksi, tieteeseen 
perustuvan ja iän kannalta asianmukaisen 
seksuaalikasvatuksen tarjoamiseksi 
nuorille sekä seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja naisten 
sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. es

Tarkistus 415
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
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yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten terveyden 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
asianmukaisen seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. es

Tarkistus 416
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, tieteeseen 
perustuvan ja kattavan 
seksuaalikasvatuksen tarjoamiseksi 
nuorille sekä seksuaalisen ja sukupuoleen 
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tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

perustuvan väkivallan ja naisten 
sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 417
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, tieteeseen 
perustuvan ja kattavan 
seksuaalikasvatuksen tarjoamiseksi 
nuorille sekä seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja naisten 
sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
39 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja 
lisääntymisoikeuksien edistämiseksi sekä 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja naisten sukuelinten 
silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 419
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, erityisesti 
laajentumisprosessissa mukana oleville 
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lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

maille ja naapurimaille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, 
ihmisoikeuksia puolustavien naisten 
suojelemiseksi, naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 420
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 

39. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan sukupuolten 
tasa-arvostrategia johdonmukaisesti 
täytäntöön sekä EU:ssa että sen 
ulkopuolella ja ryhtymään tehokkaisiin ja 
konkreettisiin toimiin naisten oikeuksien, 
sukupuolten tasa-arvon ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
vastaisten vastatoimien torjumiseksi; 
kehottaa hyväksymään sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
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edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 421
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III) ja siihen 
sisältyvät vahvat sitoumukset ja toimet 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien alalla; kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
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naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi; kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 422
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten ja hlbtqi+-ihmisten ihmisoikeuksia 
puolustavien suojelemiseksi, naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien edistämiseksi, tieteeseen 
perustuvan ja kattavan 
seksuaalikasvatuksen tarjoamiseksi 
nuorille sekä seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja naisten ja 
intersukupuolisten henkilöiden 
sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 423
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Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi 
ja sen lopettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 424
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
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toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille, turvallisen 
aikuisuuteen siirtymisen 
mahdollistamiseksi tytöille ja nuorille 
naisille sekä seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja naisten 
sukuelinten silpomisen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 425
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
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koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, naisten 
sukuelinten silpomisen ja muiden niin 
kutsuttujen vahingollisten perinteisten 
käytäntöjen, kuten varhais- ja 
pakkoavioliittojen, estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 426
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi;

39. kehottaa hyväksymään sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevan 
kunnianhimoisen EU:n 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025 
(sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
toimintasuunnitelma III); kehottaa tässä 
yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n 
ulkopuolisille maille, joissa pannaan 
täytäntöön uusia politiikkatoimia ja 
lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi 
kansainvälisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin, jotka 
koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa, ihmisoikeuksia puolustavien 
naisten suojelemiseksi, naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämiseksi, tieteeseen perustuvan ja 
kattavan seksuaalikasvatuksen 
tarjoamiseksi nuorille sekä seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi; 
kehottaa lisäksi EU:ta ja jäsenvaltioita 
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asettamaan etusijalle sukupuolten tasa-
arvon ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
edistämisen kaikissa ulkoisissa 
toimissaan, myös monenvälisillä ja 
kahdenvälisillä foorumeilla;

Or. en

Tarkistus 427
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. pitää valitettavana naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
lisääntymistä; tuomitsee kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan, fyysisen, 
seksuaalisen ja henkisen väkivallan; 
ilmaisee vakavan huolensa kidutuksen 
lisääntyneestä käytöstä sota-aseena 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muodossa; korostaa, että 
seksuaalirikoksia ja sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa pidetään Rooman 
perussäännössä sotarikoksina, rikoksina 
ihmisyyttä vastaan tai kansanmurhan tai 
kidutuksen tunnusmerkistönä; kehottaa 
maita parantamaan lainsäädäntöään 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi; 
kehottaa toteuttamaan lisätoimia 
kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja haitallisten käytäntöjen 
kitkemiseksi, kuten pakko- ja 
varhaisavioliitot, naisten sukuelinten 
silpominen, seksuaalinen väkivalta ja 
uskonnon vaihtamiseen pakottaminen;

Or. en

Tarkistus 428
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Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. pitää valitettavana, että 
sukupuoleen perustuva väkivalta on 
edelleen yksi maailman yleisimmistä 
ihmisoikeusloukkauksista; tuomitsee 
kaikki sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, mukaan lukien seksuaalinen, 
fyysinen ja psyykkinen väkivalta, 
haitalliset käytännöt, kuten naisten 
sukuelinten silpominen, lapsi-, varhais- ja 
pakkoavioliitto, sekä naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveys- ja -oikeusloukkaukset, 
mukaan lukien pakkosterilointi, 
pakkoabortti ja aborttiin liittyvän hoidon 
epääminen; muistuttaa, että naisiin 
kohdistuvan väkivallan syyt ovat syvällä 
sukupuolten eriarvoisuudessa, minkä 
vuoksi niitä on torjuttava kattavasti;

Or. en

Tarkistus 429
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. vastustaa voimakkaasti naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin kohdistuvia hyökkäyksiä sekä 
näitä oikeuksia rajoittavaa lainsäädäntöä 
monissa maailman osissa, myös EU:ssa; 
korostaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuus olisi taattava kaikille, mukaan 
lukien kokonaisvaltainen seksuaalisuutta 
ja suhteita käsittelevä kasvatus ja tiedotus, 
perhesuunnittelu, nykyaikaiset 
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ehkäisymenetelmät, turvallinen ja 
laillinen abortti sekä äitiys-, 
raskaudenaikainen ja synnytyksen 
jälkeinen terveydenhoito; kehottaa EU:ta 
ja jäsenvaltioita vahvistamaan uudelleen 
naisten luovuttamattomat oikeudet 
ruumiilliseen koskemattomuuteen, 
ihmisarvoon ja itsenäiseen 
päätöksentekoon ja säilyttämään kaikkien 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus kaikissa yhteyksissä sekä 
puolustamaan ja edistämään erityisesti 
niitä, jotka ovat eniten uhattuina, kuten 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -
oikeudet;

Or. en

Tarkistus 430
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 b. tuomitsee naisten seksuaali- ja 
lisääntymisoikeuksien toistuvat 
loukkaukset, mukaan lukien 
kohtuuhintaisen ja laadukkaan kattavan 
seksuaalikasvatuksen, 
perhesuunnittelupalvelujen, 
nykyaikaisten ehkäisyvälineiden, 
turvallisen ja laillisen aborttihoidon ja 
äitiysterveydenhoidon epäämisen sekä 
naisten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
äitiysterveydenhoitoyksiköissä sekä 
pakottavat seksuaali- ja 
lisääntymisterveyskäytännöt, joissa ei 
kunnioiteta naisten vapaata ja tietoista 
suostumusta;

Or. en
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Tarkistus 431
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 c. tuomitsee sukupuolten tasa-arvon, 
naisten oikeuksien sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
maailmanlaajuiset heikennykset ja 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin 
heikennysten lopettamiseksi ja 
ehkäisemiseksi sekä tukemaan 
voimakkaasti seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
kahdenvälisissä ja monenvälisissä 
sitoumuksissaan;

Or. en

Tarkistus 432
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 d. on hyvin huolestunut jatkuvista 
pyrkimyksistä perua naisten ja tyttöjen 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -
oikeudet ja heikentää niitä, myös 
monenvälisissä yhteyksissä; kehottaa 
EU:ta ja jäsenvaltioita vahvistamaan 
uudelleen naisten luovuttamattomat 
oikeudet ruumiilliseen 
koskemattomuuteen, ihmisarvoon ja 
itsenäiseen päätöksentekoon ja 
säilyttämään kaikkien ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuus ja jakamattomuus 
kaikissa yhteyksissä sekä puolustamaan ja 
edistämään erityisesti niitä, jotka ovat 
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eniten uhattuina, kuten seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet;

Or. en

Tarkistus 433
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
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet, mukaan 
lukien hiv-palvelujen saatavuus ja ikään 
soveltuva seksuaalikasvatus, ovat 
ihmisoikeuksia ja että niiden 
toteutumiseen vaikuttaa sukupuolten tasa-
arvon vastainen maailmanlaajuinen 
heikentäminen, jota covid-19-pandemia 
entisestään pahentaa; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita käyttämään kahdenvälisiä 
ja monenvälisiä kanavia, joilla edistetään 
ja suojellaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia/hiv:tä 
koskevia toimia, kiinnittäen erityistä 
huomiota syrjäytyneisiin ryhmiin, kuten 
hlbti-henkilöihin, ja saavuttamaan 
yleinen terveydenhoitopalvelujen 
kattavuus yhdistämällä seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä hiv-
toimet;

Or. en

Tarkistus 434
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 e kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 e. muistuttaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet, mukaan 
lukien hiv-palvelujen saatavuus ja ikään 
soveltuva seksuaalikasvatus, ovat 
ihmisoikeuksia ja että niiden 
toteutumiseen vaikuttaa sukupuolten tasa-
arvon vastainen maailmanlaajuinen 
heikentäminen, jota covid-19-pandemia 
entisestään pahentaa; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita käyttämään kahdenvälisiä 
ja monenvälisiä kanavia, joilla edistetään 
ja suojellaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä, ja kiinnittämään 
erityistä huomiota syrjäytyneisiin 
ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 435
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 f. panee merkille, että covid-19 
vaikutti suhteettomasti naisiin ja pahensi 
siten sosiaalista ja taloudellista 
eriarvoisuutta, lisäsi merkittävästi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
heikensi keskeisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluiden 
saatavuutta; kehottaa EU:ta omaksumaan 
vahvan sukupuolinäkökulman covid-19-
toimissaan ja tukemaan kolmansia maita 
siinä;

Or. en

Tarkistus 436
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
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Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
39 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 g. korostaa, että naisilla ja tytöillä on 
oltava päätösvalta omasta kehostaan ja 
seksuaalisuudestaan; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita takaamaan kattavan ja 
kohtuuhintaisen seksuaalikasvatuksen, 
naisten perhesuunnittelupalvelujen 
helpon saatavuuden sekä yleisten 
lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalvelujen, 
kuten nykyaikaisten ehkäisymenetelmien 
ja turvallisen ja laillisen abortin, 
saatavuuden;

Or. en

Tarkistus 437
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
39 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 b. pyytää jäsenvaltioita puuttumaan 
sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja 
miljoonien naisten ja tyttöjen kohtaamaan 
syrjintään; tuomitsee kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan, fyysisen, 
seksuaalisen ja henkisen väkivallan ja 
hyväksikäytön, myös seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ihmiskehon käytön 
lisääntymistarkoituksissa niin kutsutussa 
sijaissynnytyksessä, joukkoraiskaukset, 
ihmiskaupan ja naisten sukuelinten 
silpomisen; kehottaa EU:ta ja kaikkia 
jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin 
yleissopimuksen ja panemaan sen 
mahdollisimman pian täytäntöön, jos ne 
eivät ole sitä vielä tehneet; kehottaa maita 
parantamaan lainsäädäntöään näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi; muistuttaa, 
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että naisiin kohdistuvan väkivallan syyt 
ovat syvällä sukupuolten 
eriarvoisuudessa, minkä vuoksi niitä on 
torjuttava kattavasti; pyytää EU:ta 
tekemään yhteistyötä muiden maiden 
kanssa niiden toimien tehostamiseksi 
koulutuksen, terveydenhuollon ja 
sosiaalipalvelujen, tiedonkeruun, 
rahoituksen ja ohjelmasuunnittelun 
aloilla, jotta voidaan ehkäistä entistä 
paremmin seksuaalista ja sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa ja toteuttaa toimia 
sen johdosta kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 438
Andrea Cozzolino

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. vahvistaa, että on tärkeää kerätä 
tietoja naisten sukuelinten silpomisen ja 
muiden naisiin ja tyttöihin kohdistuvien 
haitallisten käytäntöjen yleisyydestä; 
kehottaa jäsenvaltioita omaksumaan 
yhteinen lähestymistapa ja tekemään 
yhteistyötä kansainvälisten instituutioiden 
kanssa uusien, vertailukelpoisten ja 
hajautettujen tietojen saamiseksi sekä 
kehittämään kohdennettuja poliittisia ja 
lainsäädännöllisiä toimia näiden 
ihmisoikeusrikkomusten torjumiseksi; 
kehottaa Euroopan komissiota 
sisällyttämään sitoumuksia ja 
vertailuarvoja naisten 
yhteistyöneuvotteluihinsa ja -
sopimuksiinsa asianomaisten maiden 
kanssa sukuelinten silpomisen 
poistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 439
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
39 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 b. toteaa, että maahanmuuttaja- ja 
pakolaisnaisten ja -tyttöjen katsotaan 
liian usein olevan suojelun tarpeen 
kohteita eikä niinkään oikeuksien 
haltijoita ja että perheenjäsenet ja yhteisöt 
harjoittavat edelleen väkivaltaa ja 
alistamista ”suojelutoimenpiteinä”; 
kehottaa asianomaisia yhteisöjä ja uhreja 
osallistumaan aktiivisesti osallistavien 
politiikkojen ja käytäntöjen laatimiseen 
kehitys- ja hätäaputoimistoja varten 
kansallisella, eurooppalaisella ja 
monenvälisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 440
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
peräänkuuluttaa lasten oikeuksien 
kunnioittamista kaikkialla maailmassa; 
kehottaa tältä osin EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
kumppanimaiden kanssa ja antamaan 
erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa 
lisää taloudellisia resursseja, jotta voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden, erityisesti laajentumisprosessissa 
mukana olevien maiden ja 
naapurimaiden, kanssa, jotta lasten 
oikeudet asetetaan nimenomaisesti 
painopisteeksi kaikissa yhteisissä 
kansainvälisissä sopimuksissa siten, että 
tavoitteena on peräänkuuluttaa lasten 
oikeuksien kunnioittamista kaikkialla 
maailmassa, eikä yhtäkään lasten jätetä 
jälkeen; kehottaa tältä osin EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
kumppanimaiden kanssa ja antamaan 
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varhais- ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan 
ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä 
lasten värväyksen ja aseellisissa 
konflikteissa käytön, joiden uhriksi 
miljoonat lapset joutuvat, torjuntaa; on 
ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n 
toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi ovat saaneet lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30-
vuotispäivän yhteydessä;

erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa 
lisää taloudellisia resursseja, jotta voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 
varhais- ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan 
ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä 
lasten värväyksen ja aseellisissa 
konflikteissa käytön, joiden uhriksi 
miljoonat lapset joutuvat, torjuntaa; on 
ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n 
toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi ovat saaneet lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30-
vuotispäivän yhteydessä, ja toistaa 
komissiolle esittämänsä kehotuksen 
selvittää, miten EU oikeushenkilönä voi 
liittyä yleissopimukseen;

Or. en

Tarkistus 441
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
peräänkuuluttaa lasten oikeuksien 
kunnioittamista kaikkialla maailmassa; 
kehottaa tältä osin EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
kumppanimaiden kanssa ja antamaan 
erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa 
lisää taloudellisia resursseja, jotta voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 
varhais- ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan 
ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä 

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
peräänkuuluttaa lasten oikeuksien 
kunnioittamista kaikkialla maailmassa; 
kehottaa tältä osin EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
kumppanimaiden kanssa ja antamaan 
erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa 
lisää taloudellisia resursseja, jotta voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
myös oikeutta opetukseen äidinkielellä, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 
varhais- ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan 
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lasten värväyksen ja aseellisissa 
konflikteissa käytön, joiden uhriksi 
miljoonat lapset joutuvat, torjuntaa; on 
ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n 
toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi ovat saaneet lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30-
vuotispäivän yhteydessä;

ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä 
lasten värväyksen ja aseellisissa 
konflikteissa käytön, joiden uhriksi 
miljoonat lapset joutuvat, torjuntaa; on 
ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n 
toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi ovat saaneet lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30-
vuotispäivän yhteydessä; muistuttaa, että 
lapsen ensisijainen etu on hänen oman 
perheensä suojelu ympäristössä, jossa hän 
voi kasvaa niin, että hän saa 
tarvitsemaansa tukea ja suojelua, ja jossa 
hänen ensisijaiset tarpeensa 
huomioidaan;

Or. en

Tarkistus 442
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
peräänkuuluttaa lasten oikeuksien 
kunnioittamista kaikkialla maailmassa; 
kehottaa tältä osin EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
kumppanimaiden kanssa ja antamaan 
erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa 
lisää taloudellisia resursseja, jotta voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 
varhais- ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan 
ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä 
lasten värväyksen ja aseellisissa 
konflikteissa käytön, joiden uhriksi 
miljoonat lapset joutuvat, torjuntaa; on 
ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n 

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
lasten oikeuksien kunnioittaminen 
kaikkialla maailmassa; kehottaa tältä osin 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä kumppanimaiden kanssa ja 
antamaan erityisesti virallisen kehitysavun 
puitteissa lisää taloudellisia resursseja, jotta 
voidaan vastata globaaleihin haasteisiin, 
jotka koskevat lasten terveyttä ja 
koulutusta, lapsityövoiman käytön 
lopettamista, väkivallan, seksuaalisen 
hyväksikäytön ja varhais- ja 
pakkoavioliittojen, lapsikaupan ja lasten 
hyväksikäytön torjuntaa sekä lasten 
värväyksen ja aseellisissa konflikteissa 
käytön, joiden uhriksi miljoonat lapset 
joutuvat, torjuntaa; on ilahtunut siitä, 
millaista huomiota EU:n toimet lasten 
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toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi ovat saaneet lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30-
vuotispäivän yhteydessä;

oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi 
ovat saaneet lapsen oikeuksista tehdyn 
yleissopimuksen 30-vuotispäivän 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 443
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
peräänkuuluttaa lasten oikeuksien 
kunnioittamista kaikkialla maailmassa; 
kehottaa tältä osin EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
kumppanimaiden kanssa ja antamaan 
erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa 
lisää taloudellisia resursseja, jotta voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 
varhais- ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan 
ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä 
lasten värväyksen ja aseellisissa 
konflikteissa käytön, joiden uhriksi 
miljoonat lapset joutuvat, torjuntaa; on 
ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n 
toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi ovat saaneet lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30-
vuotispäivän yhteydessä, ja toistaa 
komissiolle esittämänsä kehotuksen 
selvittää, miten EU oikeushenkilönä voi 
liittyä yleissopimukseen;

40. kehottaa jälleen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja 
vuoropuheluaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa siten, että tavoitteena on 
peräänkuuluttaa lasten oikeuksien 
kunnioittamista kaikkialla maailmassa; 
kehottaa tältä osin EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
kumppanimaiden kanssa ja antamaan 
erityisesti virallisen kehitysavun puitteissa 
lisää taloudellisia resursseja, jotta voidaan 
vastata globaaleihin haasteisiin, jotka 
koskevat lasten terveyttä ja koulutusta, 
lapsityövoiman käytön lopettamista, 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 
varhais- ja pakkoavioliittojen, lapsikaupan 
ja lasten hyväksikäytön torjuntaa sekä 
lasten värväyksen tai aseellisissa 
konflikteissa käytön, joiden uhriksi 
miljoonat lapset joutuvat, torjuntaa; on 
ilahtunut siitä, millaista huomiota EU:n 
toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi ovat saaneet lapsen 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 30-
vuotispäivän yhteydessä, ja toistaa 
komissiolle esittämänsä kehotuksen 
selvittää, miten EU oikeushenkilönä voi 
liittyä yleissopimukseen;

Or. en
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Tarkistus 444
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. korostaa, että koulutus on 
keskeinen keino torjua syrjintää sekä 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa; 
kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan lasten pääsyä 
opetukseen;

Or. en

Tarkistus 445
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. on ilahtunut vuonna 2019 
toteutuneista vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
ja sen valinnaisen pöytäkirjan 
ratifioinneista; painottaa, että on tärkeää 
ottaa täysin huomioon vammaisten 
henkilöiden erityistarpeet; kehottaa EU:ta 
sisällyttämään vammaisuuden perusteella 
tapahtuvan syrjinnän torjumisen 
ulkosuhde- ja kehitysapupolitiikkaansa 
sekä edistämään yhtäläistä työmarkkinoille 
ja koulutukseen pääsyä samoin kuin 
edistämään ratkaisuja, jotka helpottavat 
vammaisten henkilöiden toimintaa 
yhteiskunnassa; pitää tärkeänä, että niin 
EU:n jäsenvaltiot kuin sen toimielimetkin 
panevat yleissopimuksen tosiasiallisesti 
täytäntöön, etenkin kun on kyse 
humanitaarista apua ja kansainvälistä 
yhteistyötä kaikissa asiaankuuluvissa EU:n 
politiikkatoimissa koskevista EU:n 
velvoitteista; korostaa syrjimättömyyden 

41. on ilahtunut vuonna 2019 
toteutuneista vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
ja sen valinnaisen pöytäkirjan 
ratifioinneista; painottaa, että on tärkeää 
ottaa täysin huomioon vammaisten 
henkilöiden erityistarpeet; kehottaa EU:ta 
sisällyttämään vammaisuuden perusteella 
tapahtuvan syrjinnän torjumisen 
ulkosuhde- ja kehitysapupolitiikkaansa 
sekä edistämään yhtäläistä työmarkkinoille 
ja koulutukseen pääsyä samoin kuin 
edistämään ratkaisuja, jotka helpottavat 
vammaisten henkilöiden toimintaa 
yhteiskunnassa; pitää tärkeänä, että 
yleissopimus pannaan tosiasiallisesti 
täytäntöön, etenkin kun on kyse 
humanitaarista apua ja kansainvälistä 
yhteistyötä kaikissa asiaankuuluvissa EU:n 
politiikkatoimissa koskevista EU:n 
velvoitteista; korostaa syrjimättömyyden 
merkitystä ja tarvetta valtavirtaistaa 
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merkitystä ja tarvetta valtavirtaistaa 
uskottavasti yleisen esteettömyyden 
periaate ja varmistaa vammaisten 
henkilöiden kaikkien oikeuksien 
kunnioittaminen;

uskottavasti yleisen esteettömyyden 
periaate ja varmistaa vammaisten 
henkilöiden kaikkien oikeuksien 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 446
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan 
ja syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 447
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Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan 
ja syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 448
Miriam Lexmann

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 

42. katsoo, että henkilöihin heidän 
seksuaalisen suuntautumisensa perusteella 
kohdistuvat kielteiset käytännöt ja 
väkivallanteot eivät saa jäädä 
rankaisematta ja että ne on kitkettävä pois; 
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henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

kehottaa EU:ta ottamaan johtavan aseman 
hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien 
puolustamisessa ja näyttämään esimerkkiä 
väkivallan ja syrjinnän torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 449
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten, intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten, queer- ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbtqi+-henkilöt) oikeuksien 
suojelua varsinkin poistamalla 
transseksuaalien, intersukupuolisten 
henkilöiden, ei-binääristen ihmisten ja 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbtqi+-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa, sukupuoli-
identiteettinsä, sukupuolen ilmaisunsa tai 
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johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

sukupuoliominaisuuksiensa perusteella 
kohdistuvat kielteiset käytännöt ja 
väkivallanteot, mukaan lukien niin 
kutsutut muutoshoidot, sukuelinten 
silpominen ja transsukupuolisten 
henkilöiden pakkosterilisaatio, eivät saa 
jäädä rankaisematta ja että ne on kitkettävä 
pois; kehottaa EU:ta ottamaan johtavan 
aseman hlbtqi+-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbtqi+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

Or. en

Tarkistus 450
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
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän todellisen tai koetun 
seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-
identiteettinsä, sukupuolen ilmaisunsa ja 
sukupuoliominaisuuksiensa perusteella 
kohdistuvat kielteiset käytännöt ja 
väkivallanteot eivät saa jäädä 
rankaisematta ja että ne on kitkettävä pois; 
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näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

kehottaa EU:ta ottamaan johtavan aseman 
hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien 
puolustamisessa, muun muassa 
käyttämällä sen käytettävissä olevia 
diplomaattisia välineitä, jotta voidaan 
edistää samaa sukupuolta olevien 
kumppanien sukupuolisuhteiden 
dekriminalisointia, näyttämään esimerkkiä 
seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-
identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja 
sukupuoliominaisuuksiin perustuvan 
väkivallan ja syrjinnän torjumisessa sekä 
laatimaan uuden ja kunnianhimoisen 
hlbti+-henkilöiden tasa-arvostrategian; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
soveltamaan perusteellisesti ja 
johdonmukaisesti hlbti+-henkilöiden 
ihmisoikeuksien suojelua koskevia EU:n 
suuntaviivoja ulkopolitiikassaan1 a;
_________________
1 a EU:n ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa, 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-6337-2019-INIT/en/pdf; EU:n 
suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten 
sekä trans- ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) kaikkien 
ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf

Or. en

Tarkistus 451
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
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maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa, sukupuoli-
identiteettinsä, sukupuolen ilmaisunsa tai 
sukupuoliominaisuuksiensa perusteella 
kohdistuvat kielteiset käytännöt ja 
väkivallanteot, mukaan lukien niin 
kutsutut muutoshoidot, sukuelinten 
silpominen ja transsukupuolisten 
henkilöiden pakkosterilisaatio, eivät saa 
jäädä rankaisematta ja että ne on kitkettävä 
pois; kehottaa EU:ta ottamaan johtavan 
aseman hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien 
puolustamisessa ja näyttämään esimerkkiä 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan 
väkivallan ja syrjinnän torjumisessa sekä 
laatimaan uuden ja kunnianhimoisen 
hlbti+-henkilöiden tasa-arvostrategian;

Or. en

Tarkistus 452
Bert-Jan Ruissen

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
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heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöihin 
kohdistuvan syrjinnän ja leimaamisen 
torjunnassa ja näyttämään esimerkkiä 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan 
väkivallan ja syrjinnän torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 453
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
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syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

syrjinnän torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 454
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää valitettavana yhä 
eriytyneempää kehitystä yhtäältä niiden 
maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; katsoo, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

42. tuomitsee hlbti-henkilöiden 
mielivaltaiset pidätykset, kidutuksen, 
vainoamisen ja surmat; pitää valitettavana 
yhä eriytyneempää kehitystä yhtäältä 
niiden maiden, joissa pyritään parantamaan 
homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) oikeuksien suojelua 
varsinkin poistamalla 
homoseksuaalisuuden rangaistavuus, ja 
toisaalta niiden maiden välillä, joissa 
heikennetään näitä oikeuksia ja sallitaan 
vapaasti hlbti-henkilöiden vainoaminen, 
syrjintä ja leimaaminen; korostaa, että 
henkilöihin heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella kohdistuvat 
kielteiset käytännöt ja väkivallanteot eivät 
saa jäädä rankaisematta ja että ne on 
kitkettävä pois; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtavan aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän torjumisessa sekä laatimaan 
uuden ja kunnianhimoisen hlbti+-
henkilöiden tasa-arvostrategian;

Or. en

Tarkistus 455
Miguel Urbán Crespo
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Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 a. korostaa, että covid-19 -pandemia 
on iskenyt hlbtqi+-yhteisöihin 
suhteettoman ankarasti, mikä johti 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
merkittävään kasvuun sellaisia hlbtqi+-
henkilöitä kohtaan, jotka pakotettiin 
karanteeniin tai palaamaan syrjiviin 
perheisiin ja kotitalouksiin, 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
asunnottomuuteen, kykenemättömyyteen 
saada elintärkeää terveydenhoitoa, kuten 
hiv-palveluja ja siirtymiseen liittyvää 
sairaanhoitoa sekä poliittisten ja 
uskonnollisten johtajien harjoittaman 
syyllistämisen lisääntymiseen; kehottaa 
sisällyttämään hlbtqi+-henkilöt covid-19-
hätäapuohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 456
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 a. korostaa, että covid-19 -pandemia 
on iskenyt hlbti+-yhteisöihin 
suhteettoman ankarasti, mikä johti 
sukupuoleen perustuvan perheväkivallan 
merkittävään kasvuun sellaisia hlbti+-
henkilöitä kohtaan, jotka pakotettiin 
karanteeniin tai palaamaan syrjiviin 
perheisiin ja kotitalouksiin, 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
asunnottomuuteen, kykenemättömyyteen 
saada elintärkeää terveydenhoitoa, kuten 
hiv-palveluja ja siirtymiseen liittyvää 
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sairaanhoitoa sekä poliittisten ja 
uskonnollisten johtajien harjoittaman 
syyllistämisen lisääntymiseen; kehottaa 
sisällyttämään hlbti-henkilöt covid-19-
hätäapuohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 457
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 a. tuomitsee jyrkästi hlbti-
henkilöiden leimaamisen, vainoamisen ja 
heihin kohdistuvaan väkivaltaan 
yllyttämisen sekä ”hlbti-vapaiden 
alueiden” perustamisen äärimmäisen 
syrjinnän ja heidän oikeuksiensa ja 
vapauksiensa huomiotta jättämisen 
osoituksena;

Or. pl

Tarkistus 458
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
42 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 b. kehottaa EU:ta ottamaan johtavan 
aseman hlbti-henkilöiden 
ihmisoikeuksien puolustamisessa ja 
näyttämään esimerkkiä seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 
ja sukupuoliominaisuuksiin perustuvan 
väkivallan ja syrjinnän torjumisessa 
panemalla tehokkaasti täytäntöön uusi 
hlbti+-henkilöiden tasa-arvostrategia sekä 
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EU:ssa että sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 459
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja 
sen jäsenvaltiot sisällyttävät 
alkuperäiskansoja ja alkuperäiskansojen 
oikeuksista annettuun YK:n julistukseen 
sisältyviä oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 460
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
43 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

43. on huolissaan alkuperäiskansojen 
haavoittuvuudesta, joka on seurausta 
niiden maiden ja elinkeinojen 
menetyksistä, joita ilmastonmuutos ja 
covid-19-pandemia lisäsivät; pitää 
valitettavana, että alkuperäiskansoihin 
kohdistuu edelleen ympäri maailmaa 
laajalle levinnyttä syrjintää, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien puolustajien pakkosiirrot, 
mielivaltaiset pidätykset ja tapot; suosittaa, 
että EU ja sen jäsenvaltiot sisällyttävät 
alkuperäiskansoja ja alkuperäiskansojen 
oikeuksista annettuun YK:n julistukseen 
sisältyviä oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
yritykset saatetaan vastuuseen, jos ne 
rikkovat velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 461
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen ja yksittäisten ihmisten 
kärsimyksistä ja haavoittuvuudesta, jotka 
ovat seurausta ilmastonmuutoksesta ja 
covid-19-pandemiasta ja joita pahentaa se, 
että he ovat menettäneet maitaan ja 
elantoaan yritystoiminnan ja siihen 
liittyvien vahinkojen takia; pitää 
valitettavana, että alkuperäiskansoihin 
kohdistuu edelleen ympäri maailmaa 
laajalle levinnyttä ja järjestelmällistä 
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mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

syrjintää ja vainoa, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien ja maa-alueiden 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 462
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
muun muassa ilmastonmuutoksesta ja 
covid-19-pandemiasta ja joita pahentaa se, 
että he ovat menettäneet maitaan ja 
elantoaan yritystoiminnan ja siihen 
liittyvien vahinkojen takia; pitää 
valitettavana, että alkuperäiskansoihin 
kohdistuu edelleen ympäri maailmaa 
laajalle levinnyttä ja järjestelmällistä 
syrjintää ja vainoa, mukaan lukien 
ihmisoikeuksien puolustajien pakkosiirrot, 
mielivaltaiset pidätykset ja tapot; suosittaa, 
että EU ja sen jäsenvaltiot sisällyttävät 
alkuperäiskansoja ja alkuperäiskansojen 
oikeuksista annettuun YK:n julistukseen 
sisältyviä oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
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vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan; vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 463
David Lega

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
joskus yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 464
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
43 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
EU:hun sijoittautuneet yritykset saatetaan 
vastuuseen, jos ne rikkovat velvoitteitaan;

43. on erittäin huolissaan 
alkuperäiskansojen kärsimyksistä ja 
haavoittuvuudesta, jotka ovat seurausta 
ilmastonmuutoksesta ja covid-19-
pandemiasta ja joita pahentaa se, että he 
ovat menettäneet maitaan ja elantoaan 
yritystoiminnan ja siihen liittyvien 
vahinkojen takia; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin kohdistuu edelleen 
ympäri maailmaa laajalle levinnyttä ja 
järjestelmällistä syrjintää ja vainoa, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien 
puolustajien pakkosiirrot, mielivaltaiset 
pidätykset ja tapot; suosittaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot sisällyttävät alkuperäiskansoja 
ja alkuperäiskansojen oikeuksista 
annettuun YK:n julistukseen sisältyviä 
oikeuksia koskevia viittauksia 
huolellisuusvelvoitetta koskeviin 
asiaankuuluviin ja kehitteillä oleviin 
kehyksiin ja että ne varmistavat, että 
velvoitteet on selkeästi asetettu ja 
määritelty ja että EU:hun sijoittautuneet 
yritykset ymmärtävät yritysvastuun ja 
soveltavat sitä tämän mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 465
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien täysimääräinen 
tunnustaminen, suojelu ja edistäminen, 
niiden maihin, alueisiin ja resursseihin 
liittyvät oikeudet mukaan lukien; pitää 

44. tukee kehotusta, jonka mukaan 
asianomaisten toimielinten on suojeltava 
alkuperäiskansojen etuja;
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myönteisenä työtä, jota 
kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt 
tekevät näiden asioiden parissa; toteaa 
jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
loukkauksista ja väärinkäytöksistä; 
harkitsee alkuperäiskansoja käsittelevän 
pysyvän esittelijän nimittämistä 
parlamenttiin tavoitteena seurata 
alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin 
liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

Or. en

Tarkistus 466
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien täysimääräinen 
tunnustaminen, suojelu ja edistäminen, 
niiden maihin, alueisiin ja resursseihin 
liittyvät oikeudet mukaan lukien; pitää 
myönteisenä työtä, jota 
kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt 
tekevät näiden asioiden parissa; toteaa 
jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
loukkauksista ja väärinkäytöksistä; 

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä selvittämään 
toimenpiteitä, joita saatetaan tarvita, jotta 
varmistetaan alkuperäiskansojen oikeus 
identiteettiin, niiden maihin, alueisiin ja 
resursseihin liittyvät oikeudet mukaan 
lukien;
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harkitsee alkuperäiskansoja käsittelevän 
pysyvän esittelijän nimittämistä 
parlamenttiin tavoitteena seurata 
alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin 
liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

Or. fr

Tarkistus 467
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 
suojelu ja edistäminen, niiden maihin, 
alueisiin ja resursseihin liittyvät oikeudet 
mukaan lukien; pitää myönteisenä työtä, 
jota kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt tekevät näiden asioiden 
parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
loukkauksista ja väärinkäytöksistä; 
harkitsee alkuperäiskansoja käsittelevän 
pysyvän esittelijän nimittämistä 
parlamenttiin tavoitteena seurata 
alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin 
liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien tunnustaminen, suojelu ja 
edistäminen, niiden maihin, alueisiin ja 
resursseihin liittyvät oikeudet mukaan 
lukien; pitää myönteisenä työtä, jota 
kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt 
tekevät näiden asioiden parissa; toteaa 
jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia yritysten laittomasta 
toiminnasta johtuvista alkuperäiskansojen 
oikeuksiin liittyvistä loukkauksista ja 
väärinkäytöksistä; harkitsee 
alkuperäiskansoja käsittelevän pysyvän 
esittelijän nimittämistä parlamenttiin 
tavoitteena seurata alkuperäiskansojen 
ihmisoikeuksiin liittyvää tilannetta; 
kehottaa maita ratifioimaan 27. kesäkuuta 
1989 tehdyn, alkuperäis- ja heimokansoja 
koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;
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Or. en

Tarkistus 468
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 
suojelu ja edistäminen, niiden maihin, 
alueisiin ja resursseihin liittyvät oikeudet 
mukaan lukien; pitää myönteisenä työtä, 
jota kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt tekevät näiden asioiden 
parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
loukkauksista ja väärinkäytöksistä; 
harkitsee alkuperäiskansoja käsittelevän 
pysyvän esittelijän nimittämistä 
parlamenttiin tavoitteena seurata 
alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin 
liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 
suojelu ja edistäminen, niiden maihin, 
alueisiin ja resursseihin liittyvät oikeudet 
mukaan lukien; pitää myönteisenä työtä, 
jota kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt tekevät näiden asioiden 
parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia monikansallisten yritysten 
toiminnasta johtuvista alkuperäiskansojen 
oikeuksiin liittyvistä loukkauksista ja 
väärinkäytöksistä; harkitsee 
alkuperäiskansoja käsittelevän pysyvän 
esittelijän nimittämistä parlamenttiin 
tavoitteena seurata alkuperäiskansojen 
ihmisoikeuksiin liittyvää tilannetta; 
kehottaa maita ratifioimaan 27. kesäkuuta 
1989 tehdyn, alkuperäis- ja heimokansoja 
koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

Or. es

Tarkistus 469
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
44 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 
suojelu ja edistäminen, niiden maihin, 
alueisiin ja resursseihin liittyvät oikeudet 
mukaan lukien; pitää myönteisenä työtä, 
jota kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt tekevät näiden asioiden 
parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
loukkauksista ja väärinkäytöksistä; 
harkitsee alkuperäiskansoja käsittelevän 
pysyvän esittelijän nimittämistä 
parlamenttiin tavoitteena seurata 
alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin 
liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 
suojelu ja edistäminen, niiden maihin, 
alueisiin ja resursseihin liittyvät oikeudet 
mukaan lukien; pitää myönteisenä työtä, 
jota kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt tekevät näiden asioiden 
parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
järjestelmällisistä loukkauksista ja 
väärinkäytöksistä; harkitsee 
alkuperäiskansoja käsittelevän pysyvän 
esittelijän nimittämistä parlamenttiin 
tavoitteena seurata alkuperäiskansojen 
ihmisoikeuksiin liittyvää tilannetta; 
kehottaa maita ratifioimaan 27. kesäkuuta 
1989 tehdyn, alkuperäis- ja heimokansoja 
koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset ja kunnioittamaan niiden 
oikeuksia alkuperäisyhteisöjen vapaaseen, 
ennakkoon annettavaan ja tietoon 
perustuvaan suostumukseen;

Or. en

Tarkistus 470
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 

44. kehottaa edelleen EU:ta, sen 
jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita 
kansainvälisessä yhteisössä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alkuperäiskansojen 
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oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 
suojelu ja edistäminen, niiden maihin, 
alueisiin ja resursseihin liittyvät oikeudet 
mukaan lukien; pitää myönteisenä työtä, 
jota kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt tekevät näiden asioiden 
parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
loukkauksista ja väärinkäytöksistä; 
harkitsee alkuperäiskansoja käsittelevän 
pysyvän esittelijän nimittämistä 
parlamenttiin tavoitteena seurata 
alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin 
liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen, 
suojelu ja edistäminen, niiden kieleen, 
maihin, alueisiin ja resursseihin liittyvät 
oikeudet mukaan lukien; pitää myönteisenä 
työtä, jota kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöt tekevät näiden asioiden 
parissa; toteaa jälleen, että on tarpeen luoda 
valitusmekanismi, jonka avulla voidaan 
tehdä valituksia EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten toiminnasta johtuvista 
alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä 
loukkauksista ja väärinkäytöksistä; 
harkitsee alkuperäiskansoja käsittelevän 
pysyvän esittelijän nimittämistä 
parlamenttiin tavoitteena seurata 
alkuperäiskansojen ihmisoikeuksiin 
liittyvää tilannetta; kehottaa maita 
ratifioimaan 27. kesäkuuta 1989 tehdyn, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 
määräykset;

Or. en

Tarkistus 471
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
44 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44 a. kehottaa hallituksia painokkaasti 
kehittämään ympäristöpolitiikkoja, joissa 
kunnioitetaan taloudellisia, sosiaalisia ja 
kulttuurisia oikeuksia ja osallistetaan 
paikallisyhteisöt Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 472
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál
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Päätöslauselmaesitys
17 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kansalliset, etniset ja kielelliset 
vähemmistöt
(UUSI) pitää valitettavana, että 
huolimatta niiden kansainvälisistä 
velvoitteista ja sitoumuksista 
vähemmistöjen suojelemiseksi monissa 
maissa harjoitetaan kansallisten, etnisten 
ja kielellisten vähemmistöjen 
pakkosulauttamista jättämällä huomiotta 
heidän perus- ja ihmisoikeutensa;
(UUSI) kehottaa EU:n kumppanimaiden 
hallituksia kunnioittamaan kansallisten, 
etnisten ja kielellisten vähemmistöjen 
perusihmisoikeuksia, muun muassa 
niiden kulttuuria, kieltä, uskontoa, 
perinteitä ja historiaa, kulttuurien ja 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi; 
toistaa tarpeen täyttää kansainvälisten 
sopimusten mukaiset velvoitteensa ja 
sitoumuksensa Euroopan neuvoston 
suositusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 473
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 

45. on hyvin huolestunut käänteiseen 
rotusyrjintään liittyvästä politiikasta 
Etelä-Afrikassa; toteaa, että Etelä-Afrikka 
on maailman ainoa maa, jossa 
80 prosentin enemmistöä suojellaan 
positiivisilla erityiskohtelupolitiikoilla 
vain 8 prosentin vähemmistöä vastaan yli 
25 vuotta siitä, kun apartheid päättyi; 
tuomitsee lisäksi valkoisten 
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oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan;

eteläafrikkalaisten ja erityisesti 
maanviljelijöiden raa’at ja tuskalliset 
murhat; kehottaa Etelä-Afrikan hallitusta 
asettamaan näiden hyökkäysten ja 
murhien ehkäisemisen, tutkinnan ja 
syytteeseenpanon etusijalle erittäin 
kiireellisesti, estämään mahdollisen 
kansanmurhan ja varmistamaan, että 
syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan; 
vahvistaa lisäksi Etelä-Afrikan kansojen 
oikeuden pyrkiä saavuttamaan 
itsemääräämisoikeus kaikissa 
muodoissaan, ja kehottaa Etelä-Afrikan 
hallitusta varmistamaan, että 
itsemääräämisoikeudella on 
merkityksellinen vaikutus kaikkiin Etelä-
Afrikan kansoihin ja erityisesti 
vähemmistöihin; tuomitsee myös sen, että 
kansainvälinen yhteisö jättää nämä 
hyökkäykset laajalti huomiotta tai 
perustelee niitä järkevästi pyrkiessään 
jatkuvasti poliittiseen korrektiuteen; 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tuomitsemaan kaikki tällaiset 
vähemmistöryhmiin kohdistuneet 
väkivaltaisuudet Etelä-Afrikassa;

Or. en

Tarkistus 474
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että syrjintään, rotuun, 
kastiin (työ ja syntyperä), uskontoon, 
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oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan;

etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvista oikeuksien loukkauksista 
vastuussa olevat saatetaan vastuuseen 
teoistaan;

Or. en

Tarkistus 475
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 
oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan;

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, 
antisemitismiin, syrjintään tai 
muukalaisvihaan perustuvista oikeuksien 
loukkauksista vastuussa olevat saatetaan 
vastuuseen teoistaan;

Or. en

Tarkistus 476
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
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käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 
oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan;

käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 
oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan; kehottaa 
kaikkia EU:n edustustoja ja niiden 
ihmisoikeusalan yhteyspisteitä 
noudattamaan johdonmukaisesti 
velvoitettaan arvioida ja analysoida 
syrjimättömyyden tilaa ja esittämään se 
niiden EU:n ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevien maakohtaisten 
strategioidensa syrjimättömyyttä ja 
poissulkemista koskevassa luvussa sekä 
sen asiaankuuluvissa osissa syrjinnän 
ja/tai syrjittyjen ryhmien tietyistä syistä; 
korostaa, että syrjimättömyyden tilan 
päivittäminen EU:n ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevien maakohtaisten 
strategioiden vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa ja 
edustustojen päälliköiden raporteissa on 
keskeistä ihmisoikeuksia koskevien 
vuoropuhelujen valmistelun ja niistä 
tiedottamisen kannalta, ja että 
suuntaviivoissa todetaan myös, että EU:n 
on kannustettava ja tuettava 
kansalaisyhteiskunnan aktiivista 
osallistumista monenvälisiin foorumeihin 
ja mekanismeihin, jotka liittyvät kastiin 
(työhön ja syntyperään) perustuvaan 
syrjintään;

Or. en

Tarkistus 477
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
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toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 
oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan;

toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 
oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan; muistuttaa, 
että on tärkeää tukea aktiivisesti 
osallistavia ja rasismin vastaisia aloitteita, 
erityisesti koska muukalaisvihamieliset ja 
rasistiset hyökkäykset ovat lisääntyneet 
maailmanlaajuisesti, kun otetaan 
huomioon lisääntyneet sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jotka 
innoittivat järjestämään 
maailmanlaajuisia mielenosoituksia, ja 
kehottaa ryhtymään toimiin George 
Floydin ja Breonna Taylorin murhien 
johdosta;

Or. en

Tarkistus 478
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 
oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan;

45. pitää myönteisenä, että neuvosto 
hyväksyi vuonna 2019 EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat 
syrjimättömyydestä ulkoisessa 
toiminnassa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että rasismiin, syrjintään 
tai muukalaisvihaan perustuvista 
oikeuksien loukkauksista vastuussa olevat 
saatetaan vastuuseen teoistaan; vastustaa 
kaikenlaisten matkustusrajoitusten 
soveltamista hiv-positiivisiin EU:n 
jäsenvaltioissa ja kumppanimaissa;

Or. en
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Tarkistus 479
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille kastihierarkian laajuuden ja 
seuraukset, kastijärjestelmään perustuvan 
syrjinnän ja kastiin perustuvien 
ihmisoikeusloukkausten jatkumisen, 
mukaan lukien oikeusjärjestelmään tai 
työpaikkaan pääsyn epääminen, erottelun 
jatkuminen, köyhyys ja leimautuminen 
sekä kastiin liittyvät esteet 
perusihmisoikeuksien harjoittamiselle ja 
inhimillisen kehityksen edistämiselle; 
toistaa kehotuksensa kehittää 
kastisyrjintää koskeva EU:n politiikka ja 
kehottaa EU:ta toimimaan kastisyrjintää 
koskevien vakavien huolenaiheidensa 
mukaisesti; toistaa kehotuksensa EU:lle 
ja sen jäsenvaltioille tehostaa toimiaan ja 
tukea aloitteita YK:n ja edustustojen 
tasolla kastijärjestelmään perustuvan 
syrjinnän poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 480
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille kastihierarkian laajuuden ja 
seuraukset, kastijärjestelmään perustuvan 
syrjinnän ja kastiin perustuvien 
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ihmisoikeusloukkausten jatkumisen, 
mukaan lukien oikeusjärjestelmään tai 
työpaikkaan pääsyn epääminen, erottelun 
jatkuminen, köyhyys ja leimautuminen 
sekä kastiin liittyvät esteet 
perusihmisoikeuksien harjoittamiselle ja 
inhimillisen kehityksen edistämiselle; 
toistaa kehotuksensa kehittää 
kastisyrjintää koskevaa EU:n politiikkaa; 
toistaa kehotuksensa EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille tehostaa toimiaan ja tukea 
aloitteita YK:ssa ja kolmansissa maissa 
kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 481
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille kastihierarkian laajuuden ja 
seuraukset, kastijärjestelmään perustuvan 
syrjinnän ja kastiin perustuvien 
ihmisoikeusloukkausten jatkumisen, 
mukaan lukien oikeusjärjestelmään tai 
työpaikkaan pääsyn epääminen, erottelun 
jatkuminen, köyhyys ja leimautuminen 
sekä kastiin liittyvät esteet 
perusihmisoikeuksien harjoittamiselle ja 
inhimillisen kehityksen edistämiselle; 
toistaa kehotuksensa kehittää 
kastisyrjintää koskeva EU:n politiikka ja 
kehottaa EU:ta toimimaan kastisyrjintää 
koskevien vakavien huolenaiheidensa 
mukaisesti; toistaa kehotuksensa EU:lle 
ja sen jäsenvaltioille tehostaa toimiaan ja 
tukea aloitteita YK:n ja edustustojen 
tasolla kastijärjestelmään perustuvan 
syrjinnän poistamiseksi; 

Or. en
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Tarkistus 482
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
45 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 b. muistuttaa koulutuksen 
ratkaisevasta roolista ennakkoluulojen ja 
stereotypioiden purkamisessa sekä 
suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja 
monimuotoisuuden edistämisessä ja 
korostaa, että koulutus on keskeinen 
väline rakenteellisen syrjinnän ja 
rasismin lopettamiseksi 
yhteiskunnissamme; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään syrjinnän 
vastaista politiikkaa kaikilla aloilla; 
katsoo, että rasismin torjunta on 
horisontaalinen kysymys ja että se olisi 
otettava huomioon kaikilla unionin 
politiikan aloilla;

Or. en

Tarkistus 483
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
19 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaus

Ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaus tai 
uskonnottomuuden vapaus;

Or. en

Tarkistus 484
Miguel Urbán Crespo
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Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin 
kaikista näiden ihmisten tai ryhmien 
oikeuksien rajoituksista; toistaa tukensa 
uskontoon tai vakaumukseen perustuvan 
väkivallan uhreille ja sitoutumisensa 
tällaisen väkivallan poistamiseen; 
suhtautuu myönteisesti uskontoa 
yhteiskunnassa koskevaan 
maailmanlaajuiseen tiedonvaihtoon, jonka 
komission varapuheenjohtaja / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja käynnisti Brysselissä 6. 
syyskuuta 2019; kehottaa kuitenkin 
kiinnittämään yhtä lailla huomiota niin 
uskonyhteisöjen sisäisiin kuin uskontojen 
välisiin suhteisiin; kehottaa tältä osin 
kehittämään EU:n tukea uskonyhteisöjen 
sisäiselle vuoropuhelulle paikallistasolla, 
jotta voidaan torjua ääriajattelua ja 
vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa takia, 
mukaan lukien heidän oikeutensa 
vakaumukseen tai 
vakaumuksettomuuteen, samoin kuin 
kaikista näiden ihmisten tai ryhmien 
oikeuksien rajoituksista; toistaa tukensa 
uskontoon tai vakaumukseen perustuvan 
väkivallan uhreille ja sitoutumisensa 
tällaisen väkivallan poistamiseen; on 
lisäksi huolestunut uskonnon 
väärinkäytöstä ja välineellistämisestä 
suvaitsemattomuuden ja muiden 
ihmisoikeuksien heikentämiseksi, mukaan 
lukien hlbtqi+-henkilöiden oikeudet ja 
naisten oikeudet, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet, sekä 
lasten oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapauteen;; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. en
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Tarkistus 485
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; on lisäksi 
huolestunut uskonnon väärinkäytöstä ja 
välineellistämisestä suvaitsemattomuuden 
ja muiden ihmisoikeuksien 
heikentämiseksi, mukaan lukien 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -
oikeudet ja hlbti+-henkilöiden oikeudet; 
suhtautuu myönteisesti uskontoa 
yhteiskunnassa koskevaan 
maailmanlaajuiseen tiedonvaihtoon, jonka 
komission varapuheenjohtaja / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja käynnisti Brysselissä 6. 
syyskuuta 2019; kehottaa kuitenkin 
kiinnittämään yhtä lailla huomiota niin 
uskonyhteisöjen sisäisiin kuin uskontojen 
välisiin suhteisiin; kehottaa tältä osin 
kehittämään EU:n tukea uskonyhteisöjen 
sisäiselle vuoropuhelulle paikallistasolla, 
jotta voidaan torjua ääriajattelua ja 
vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. en
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Tarkistus 486
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa, 
vakaumuksensa, ateisminsa tai 
agnostisminsa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 487
Leopoldo López Gil
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Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskonnollisen 
ääriajattelun ja fanaattisten vakaumusten 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. es

Tarkistus 488
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa 
keskittymään voimakkaasti ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta koskevan 
ihmisoikeuden suojeluun; 

Or. en

Tarkistus 489
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
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vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; tukee vahvasti 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa; pitää valitettavana 
kymmenen kuukauden viivettä nimittää 
joku tähän tehtävään; vaatii nimittämistä 
mahdollisimman pian, varsinkin kun on 
kulunut kolme kuukautta siitä, kun 
lähestyvä uudelleen nimittäminen 
ilmoitettiin;; suhtautuu myönteisesti 
uskontoa yhteiskunnassa koskevaan 
maailmanlaajuiseen tiedonvaihtoon, jonka 
komission varapuheenjohtaja / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja käynnisti Brysselissä 6. 
syyskuuta 2019; kehottaa kuitenkin 
kiinnittämään yhtä lailla huomiota niin 
uskonyhteisöjen sisäisiin kuin uskontojen 
välisiin suhteisiin; kehottaa tältä osin 
kehittämään EU:n tukea uskonyhteisöjen 
sisäiselle vuoropuhelulle paikallistasolla, 
jotta voidaan torjua ääriajattelua ja 
vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 490
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
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syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; tukee vahvasti 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa; pitää valitettavana 
kymmenen kuukauden viivettä nimittää 
joku tähän tehtävään; vaatii nimittämistä 
mahdollisimman pian, varsinkin kun on 
kulunut kolme kuukautta siitä, kun 
lähestyvä uudelleen nimittäminen 
ilmoitettiin;; suhtautuu myönteisesti 
uskontoa yhteiskunnassa koskevaan 
maailmanlaajuiseen tiedonvaihtoon, jonka 
komission varapuheenjohtaja / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja käynnisti Brysselissä 6. 
syyskuuta 2019; kehottaa kuitenkin 
kiinnittämään yhtä lailla huomiota niin 
uskonyhteisöjen sisäisiin kuin uskontojen 
välisiin suhteisiin; kehottaa tältä osin 
kehittämään EU:n tukea uskonyhteisöjen 
sisäiselle vuoropuhelulle paikallistasolla, 
jotta voidaan torjua ääriajattelua ja 
vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 491
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
46 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; tukee vahvasti 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa; pitää valitettavana 
kymmenen kuukauden viivettä nimittää 
joku tähän tehtävään ja vaatii 
nimittämistä mahdollisimman pian; 
suhtautuu myönteisesti uskontoa 
yhteiskunnassa koskevaan 
maailmanlaajuiseen tiedonvaihtoon, jonka 
komission varapuheenjohtaja / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja käynnisti Brysselissä 6. 
syyskuuta 2019; kehottaa kuitenkin 
kiinnittämään yhtä lailla huomiota niin 
uskonyhteisöjen sisäisiin kuin uskontojen 
välisiin suhteisiin; kehottaa tältä osin 
kehittämään EU:n tukea uskonyhteisöjen 
sisäiselle vuoropuhelulle paikallistasolla, 
jotta voidaan torjua ääriajattelua ja 
vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 492
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega
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Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; tukee vahvasti 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa; pitää valitettavana 
kymmenen kuukauden viivettä nimittää 
joku tähän tehtävään; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 493
Miriam Lexmann, Lukas Mandl
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Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla; 
kehottaa komissiota jatkamaan 
mahdollisimman pian uskonnon- tai 
vakaumuksenvapauden edistämisestä 
EU:n ulkopuolella vastaavan EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 494
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
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46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla; 
kehottaa Euroopan komissiota takaamaan 
seuraavan uskonnon- tai 
vakaumuksenvapauden edistämisestä 
EU:n ulkopuolella vastaavan EU:n 
erityislähettilään nimittämisen, 
toimeksiannon ja toiminnan avoimuuden 
ja varmistamaan hänen sitoutumisensa 
kaikkien ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuuteen, 
jakamattomuuteen ja keskinäiseen 
riippuvuuteen;

Or. en
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Tarkistus 495
Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla; 
painottaa tarvetta kiinnittää erityistä 
huomiota vainottujen kristittyjen 
tilanteeseen eri puolilla maailmaa, sillä 
he ovat suurin syrjinnän, väkivallan ja 
surmatöiden kohteeksi joutuva 
uskonnollinen ryhmä;

Or. en
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Tarkistus 496
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla;

46. on kauhistunut kaikista tapoista ja 
hyökkäyksistä sekä kaikesta vainoamisesta, 
syrjinnästä, häirinnästä ja 
vastakkainasetteluun yllyttämisestä, joiden 
kohteeksi yksittäiset ihmiset ja ryhmät 
vuonna 2019 joutuivat uskontonsa tai 
vakaumuksensa takia, samoin kuin kaikista 
näiden ihmisten tai ryhmien oikeuksien 
rajoituksista; toistaa tukensa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan väkivallan 
uhreille ja sitoutumisensa tällaisen 
väkivallan poistamiseen; suhtautuu 
myönteisesti uskontoa yhteiskunnassa 
koskevaan maailmanlaajuiseen 
tiedonvaihtoon, jonka komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
käynnisti Brysselissä 6. syyskuuta 2019; 
kehottaa kuitenkin kiinnittämään yhtä lailla 
huomiota niin uskonyhteisöjen sisäisiin 
kuin uskontojen välisiin suhteisiin; 
kehottaa tältä osin kehittämään EU:n tukea 
uskonyhteisöjen sisäiselle vuoropuhelulle 
paikallistasolla, jotta voidaan torjua 
ääriajattelua ja vihapuhetta; kehottaa myös 
valtavirtaistamaan ajatuksen-, 
omantunnon-, uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden edistämisen ja 
suojelun tavoitteet laajempaan kirjoon 
EU:n toimia ihmisoikeuksien alalla; pitää 
valitettavana, että joissakin maissa on 
olemassa, pannaan täytäntöön tai 
yritetään ottaa käyttöön rikoslakeja, joissa 
jumalanpilkasta, kääntymyksestä tai 
uskosta luopumisesta määrätään 
rangaistuksia; painottaa, että uskonnon- 
ja vakaumuksenvapauteen sisältyy oikeus 
uskonnottomuuteen, oikeus teistisiin, ei-
teistisiin, agnostisiin tai ateistisiin 
näkemyksiin ja oikeus niistä 
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luopumiseen;

Or. en

Tarkistus 497
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. korostaa, että on tärkeää suojella 
maailman suurinta vainottua 
uskonnollista vähemmistöä eli kristittyjä; 
varoittaa, että kristittyjen vainoaminen on 
lähellä johtaa kansanmurhaan; on 
erittäin huolestunut islamilaisten 
terroristiryhmien jatkuvista hyökkäyksistä 
kristittyjä vastaan Afrikassa ja kaikkialla 
maailmassa; tuomitsee jyrkästi 
jouluaattona 2019 tehdyn iskun ja 11 
ihmisen teloituksen joulupäivänä 2019 
Nigeriassa;

Or. en

Tarkistus 498
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. panee huolestuneena merkille, että 
kristityt edustavat maailman suurinta 
vainottua uskonnollista vähemmistöä, 
johon kohdistetaan yhä enemmän 
väkivaltaa, uhkauksia, orjuuttamista, 
raiskauksia, teloituksia, 
jumalanpilkkalakeja, kääntymisen 
kieltäviä lakeja, kirkkojen tuhoamisia, 
tahdonvastaisia katoamisia ja 
kansanmurhia, ja että jotkin vanhimmista 



AM\1216306FI.docx 133/193 PE659.051v01-00

FI

kristillisistä yhteisöistä ovat vaarassa 
kadota erityisesti Pohjois-Afrikassa ja 
Lähi-idässä;

Or. en

Tarkistus 499
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. on erityisen järkyttynyt 
uskonnollisten vähemmistöjen kokemasta 
rakenteellisesta ja jatkuvasta sorrosta 
Kiinassa (uiguurit), Pakistanissa 
(ahmadit ja kristityt) ja Nigeriassa 
(kristityt);

Or. en

Tarkistus 500
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
46 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 b. on erittäin huolestunut pyhien ja 
uskonnollisten kohteiden häpäisemisen ja 
niihin kohdistuvan ilkivallan 
lisääntymisestä; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita tuomitsemaan kaikki 
tällaiset teot ja tukemaan kristillisen 
perinnön puolustamista;

Or. en

Tarkistus 501
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena
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Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. toteaa, että uskonnollisten 
johtajien virkaanasettaminen tai valinta 
ovat yksinomaan hengellisiä asioita, jotka 
vakaumuksellisen tai uskonnollisen 
yhteisön olisi tehtävä ilman, että 
hallitukset tai poliittiset johtajat puuttuvat 
asiaan;

Or. en

Tarkistus 502
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. toistaa pitävänsä tärkeänä 
akateemista vapautta, ja kehottaa EU:ta 
ja jäsenvaltioita tehostamaan 
diplomaattisia ponnisteluja tehden 
kahden- tai monenvälistä yhteistyötä 
valtion ja valtiosta riippumattomien 
toimijoiden tapauksissa, joissa 
akateemiseen vapauteen kohdistuu uhkia 
tai jossa sitä vastaan hyökätään, erityisesti 
jos on kyse väkivaltaisista hyökkäyksistä 
korkea-asteen koulutusyhteisön laitoksia 
tai jäseniä kohtaan, mukaan lukien 
syrjivät politiikat ja käytännöt, 
tutkimuksen tai ilmaisun aiheettomat 
rajoitukset, väärät syytteet tai väärin 
perustein tehdyt pidätykset; kehottaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota tarkastelemaan uudelleen 
nykyisiä ihmisoikeuksien puolustajien 
tuki- ja suojelumekanismeja, jotta 
voidaan kehittää valmiuksia tunnistaa 
avun tarve ja tarjota sitä, myös 
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hätäsuojelua ja tukea tapauksissa, joissa 
on kyse akateemiseen vapauteen 
kohdistuvista hyökkäyksistä; kehottaa 
komissiota varmistetaan, että European 
Inter-University Centre -keskus ja Global 
Campus on Human Rights and 
Democracy -verkosto saavat jatkuvaa 
korkeatasoista tukea, koska ne ovat EU:n 
lippulaivahankkeita 
ihmisoikeuskoulutuksen tukemiseksi 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 503
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
46 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 b. kehottaa komissiota, Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita 
lisäämään uskonnon- tai 
vakaumuksenvapauden edistämistä sekä 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauden 
edistämistä ja suojelua koskevat EU:n 
suuntaviivat;

Or. en

Tarkistus 504
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
46 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 c. suhtautuu myönteisesti uskonnon- 
tai vakaumuksenvapauden edistämisestä 
EU:n ulkopuolella vastaavan 
erityislähettilään uudelleen nimittämiseen 
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ja kehottaa Euroopan komissiota 
antamaan tälle laajat valtuudet ja riittävät 
resurssit tehtäviensä hoitamiseen;

Or. en

Tarkistus 505
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
46 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 b. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 506
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. tukee uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella 
edistävän EU:n erityislähettilään työtä ja 
pyrkimyksiä, kehottaa jälleen neuvostoa 
ja komissiota tekemään avoimen ja 
kattavan arvioinnin erityislähettiläiden 
tehtävän vaikuttavuudesta ja lisäarvosta 
komission uudistaessa ja vahvistaessa 
erityislähettiläiden toimeksiantoa ja 
tehtävää; vaatii, että erityislähettiläiden 
työhön osoitetaan riittävästi resursseja, 
jotta voidaan parantaa EU:n tehokkuutta 
tällä alalla; muistuttaa neuvostoa ja 
komissiota tarpeesta tukea 
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asianmukaisesti uskonnollisia ja 
filosofisia järjestöjä jatkuvasti kuullen 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa, valmiuksia ja tehtäviä 
tutkimalla mahdollisuutta monivuotiseen 
toimikauteen, jota arvioidaan vuosittain, 
ja kehittämällä työverkostoja kaikissa 
asiaankuuluvissa EU:n toimielimissä;

Or. en

Tarkistus 507
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 b. pitää valitettavana, ettei komissio 
ole tehnyt avointa ja kattavaa arviointia 
uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistämisestä EU:n ulkopuolella 
vastaavan EU:n erityislähettilään 
tehtävän vaikuttavuudesta ja lisäarvosta 
toimeksiannon uudistamisprosessin 
yhteydessä, kuten parlamentti pyysi 
tammikuussa 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa; korostaa, että on 
tärkeää tehdä tämä arviointi ja noudattaa 
selkeyttä ja avoimuutta tulevan 
toimeksiannon haltijan 
nimitysprosessissa, jos sitä jatketaan, sekä 
tämän toiminnassa ja 
raportointivelvoitteissa; kehottaa 
komissiota nimittämään 
erityislähettilääksi ehdokkaan, joka on 
osoittanut edistävänsä vahvasti kaikkia 
perusoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja;

Or. en
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Tarkistus 508
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota 
oikeudet sananvapauteen tai 
tiedotusvälineiden vapauteen tai rajoittaa 
näitä oikeuksia sillä laittomalla 
perusteella, että rajoitukset ovat tarpeen 
turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

47. tuomitsee pyrkimykset rajoittaa 
oikeutta sananvapauteen; muistuttaa 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklasta,

Or. en

Tarkistus 509
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota 
oikeudet sananvapauteen tai 
tiedotusvälineiden vapauteen tai rajoittaa 
näitä oikeuksia sillä laittomalla perusteella, 
että rajoitukset ovat tarpeen turvallisuuden 
tai kansanterveyden lujittamiseksi taikka 
terrorismin, kunnianloukkauksen, 
solvauksen tai jumalanpilkan torjumiseksi; 
muistuttaa, että sananvapauden tai 
tiedotusvälineiden vapauden rajoitusten on 

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset poistaa 
oikeudet sananvapauteen tai 
tiedotusvälineiden vapauteen tai rajoittaa 
näitä oikeuksia sillä laittomalla perusteella, 
että rajoitukset ovat tarpeen turvallisuuden 
tai kansanterveyden lujittamiseksi taikka 
terrorismin, kunnianloukkauksen, 
solvauksen tai jumalanpilkan torjumiseksi; 
korostaa tapauksia, joissa tiedotusvälineet 
ovat keskittyneet lähellä viranomaisia 
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palveltava oikeutettua päämäärää 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

olevien käsiin, sekä tiedotusvälineiden 
omistuksen avoimuuden puutetta, mikä 
rajoittaa moniarvoisuutta, joka on 
välttämätöntä puolueettoman 
tiedonsaannin kannalta; muistuttaa, että 
sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 510
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; nostaa esille 
uuden sensuuriaallon, jossa jotkin valtiot 
käyttävät valeuutisten torjuntaa tekosyynä 
covid-19-pandemian aikana;

Or. es

Tarkistus 511
Urmas Paet
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Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

47. tuomitsee jyrkästi monien 
toimittajien, bloginpitäjien ja 
väärinkäytösten paljastajien 
surmaamisen, sieppaukset, vangitsemisen, 
pelottelun sekä heihin kohdistetut, myös 
fyysiset ja oikeudellisin keinoin toteutetut 
hyökkäykset; muistuttaa, että 
sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus 
ovat olennainen osa demokraattisen 
yhteiskunnan perustaa; tuomitsee eräiden 
hallintojen ja viranomaisten pyrkimykset 
tuhota oikeudet sananvapauteen tai 
tiedotusvälineiden vapauteen tai rajoittaa 
näitä oikeuksia sillä laittomalla perusteella, 
että rajoitukset ovat tarpeen turvallisuuden 
tai kansanterveyden lujittamiseksi taikka 
terrorismin, kunnianloukkauksen, 
solvauksen tai jumalanpilkan torjumiseksi; 
muistuttaa, että sananvapauden tai 
tiedotusvälineiden vapauden rajoitusten on 
palveltava oikeutettua päämäärää 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 512
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
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lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; toteaa erittäin 
huolestuneena, että toimittajien, 
bloginpitäjien ja väärinkäytösten 
paljastajien surmaamiset, sieppaukset, 
vangitsemiset ja pelottelu jatkuivat 
edelleen vuonna 2019; muistuttaa, että 
sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 513
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; tuomitsee 
disinformaation ja 
propagandahyökkäykset, joilla pyritään 
heikentämään niitä arvoja, joita EU 
edustaa maailmanlaajuisesti; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 514
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti;

47. tuomitsee eräiden hallintojen ja 
viranomaisten pyrkimykset tuhota oikeudet 
sananvapauteen tai tiedotusvälineiden 
vapauteen tai rajoittaa näitä oikeuksia sillä 
laittomalla perusteella, että rajoitukset ovat 
tarpeen turvallisuuden tai kansanterveyden 
lujittamiseksi taikka terrorismin, 
kunnianloukkauksen, solvauksen tai 
jumalanpilkan torjumiseksi; muistuttaa, 
että sananvapauden tai tiedotusvälineiden 
vapauden rajoitusten on palveltava 
oikeutettua päämäärää kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklassa vahvistettujen kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisesti; kehottaa EU:ta 
tekemään kaikkensa suojellakseen 
sananvapautta, tiedotusvälineiden 
vapautta ja niitä, jotka yrittävät puolustaa 
sitä;

Or. en

Tarkistus 515
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. tuomitsee jyrkästi viranomaisten 
harjoittaman internetin, 
tiedotusvälineiden ja korkeakoulujen 
valvonnan sekä ihmisoikeuksien 
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puolustajien, asianajajien ja toimittajien 
pelottelun, häirinnän ja mielivaltaiset 
pidätykset;

Or. en

Tarkistus 516
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. tuomitsee jyrkästi monien 
toimittajien, bloginpitäjien ja 
väärinkäytösten paljastajien 
surmaamisen, sieppaukset, vangitsemisen, 
pelottelun sekä heihin kohdistetut myös 
fyysiset ja oikeudellisin keinoin toteutetut 
hyökkäykset ja uhkaukset; muistuttaa, 
että sananvapaus ja tiedotusvälineiden 
vapaus edistävät moniarvoisuuden 
kulttuuria ja ovat olennainen osa 
demokraattisen yhteiskunnan perustaa;

Or. en

Tarkistus 517
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. toteaa tiedonsaantioikeuden 
merkityksen nykyaikaisissa 
yhteiskunnissa ja kaikenlaisen viestinnän 
merkityksen moniarvoisuuden kulttuurin 
ja demokraattisen yhteiskunnan perustan 
kehittämisessä; on näin ollen huolestunut 
vihapuheen ja väkivaltaan yllyttämisen 
lisääntymisestä verkossa ja muualla 
tapahtuvassa viestinnässä, koska se on 
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suora uhka oikeusvaltiota ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä arvoja kohtaan; 
tukee edelleen aloitteita, jotka auttavat 
erottamaan toisistaan valeuutiset ja 
propagandistiset väärät tiedot sekä aidon 
ja riippumattoman journalismin puitteissa 
kerätyt tiedot;

Or. en

Tarkistus 518
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. painottaa, että sananvapaus ja 
ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ovat kestävien 
demokraattisten yhteiskuntien ytimessä; 
kehottaa ottamaan käyttöön parhaat 
mahdolliset suojatoimet autoritaarisista 
valtioista ja valtiosta riippumattomista 
toimijoista, kuten terroristiryhmistä, 
lähtöisin olevia jatkuvia 
disinformaatiokampanjoja ja vihamielistä 
propagandaa vastaan kehittämällä sekä 
EU:n että kansainvälisellä tasolla 
oikeudelliset puitteet hybridiuhkien, myös 
kyber- ja informaatiosodankäynnin, 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 519
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
47 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 b. painottaa, että sananvapaus ja 
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tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
kestävien demokraattisten yhteiskuntien 
ytimessä; tuomitsee vähemmistöihin 
kohdistuvan tiedotusvälineiden 
propagandan ja väärän tiedon 
levittämisen; muistuttaa, että 
tiedotusvälineiden olisi heijastettava 
moninaisia mielipiteitä ja tuettava ja 
noudatettava syrjimättömyyden 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 520
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. tukee kaikkien kansalaisten 
uskonnon-, mielipiteen- ja sananvapautta 
ja oikeutta saada tietoa äidinkielellä ja 
vastustaa kaikenlaista etniseen 
alkuperään tai kieleen perustuvaa 
vihapuhetta ja syrjintää; korostaa, että on 
tärkeää myöntää kaikille kansallisille, 
etnisille ja kielellisille vähemmistöille 
yhtäläinen pääsy tietoon minkä tahansa 
demokratian keskeisenä osatekijänä;

Or. en

Tarkistus 521
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. toteaa, että lisääntynyt sosiaalinen 
ja poliittinen polarisaatio, jota vahvistavat 
mieleen vaikuttamista hyväksi käyttävät 
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sosiaalisen median algoritmit, ruokkii 
radikalismia, estää täysin kriittisen 
ajattelun, tekee vuoropuhelun 
mahdottomaksi ja tasoittaa tietä 
ääriliikkeille;

Or. en

Tarkistus 522
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
47 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 b. kehottaa ihmisoikeuksista 
vastaavaa EU:n erityisedustajaa 
kiinnittämään erityistä huomiota 
tiedotusvälineiden vapauden, 
riippumattomuuden ja moniarvoisuuden 
suojeluun kaikkialla maailmassa; tukee 
aloitteita, jotka auttavat erottamaan 
toisistaan valeuutiset ja propagandistiset 
väärät tiedot sekä aidon ja 
riippumattoman journalismin puitteissa 
kerätyt tiedot; kehottaa EU:n toimielimiä 
ja EU:n jäsenvaltioita tuomitsemaan 
kaikki fyysiset tai oikeudelliset 
pelottelukeinot, joita käytetään toimittajia 
vastaan heidän vaientamisekseen;

Or. en

Tarkistus 523
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. tuomitsee jyrkästi toimittajia 
vastaan nostetut perusteettomat 
oikeudenkäynnit, joilla pyritään 
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saattamaan heidät vararikkoon (niin 
sanotut strategiset häirintätarkoituksessa 
nostetut kanteet) ja vaientamaan heidät, 
erityisesti korkea-arvoisten virkamiesten 
korruptiotapauksissa; toteaa, että on 
tarpeen perustaa alustoja, jotka antavat 
ennakkovaroituksen toimittajien ollessa 
vaarassa, sekä alustoja, jotka suojaavat 
heidän työtään, jotta muut toimittajat 
voivat jatkaa meneillään olevia 
tutkimuksia ilman häirinnästä johtuvaa 
oikeudellisten seurausten pelkoa; katsoo, 
että tämä voisi estää heidän elämäänsä 
kohdistuvat hyökkäykset, sillä tutkimukset 
jatkuisivat joka tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 524
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, 
jotka liittyvät muun muassa 
sananvapauden loukkauksiin verkossa ja 
verkon ulkopuolella, sensuuriin, 
tietosuojaan, vihapuheeseen ja 
toimittajien turvallisuuteen; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan sosiaalisen 
median yritysten toimintaperiaatteita ja 
käytäntöjä ja erityisesti niiden 
itsesääntelyvälineitä, joilla on seurauksia 
sananvapauden käytön kannalta 
maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 525
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 
yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia kolmansissa maissa ja 
sosiaalisen median lisääntyvää käyttöä; 
painottaa, että tämä kehitys aiheuttaa 
haasteita ja riskejä, jotka liittyvät muun 
muassa sananvapauden loukkauksiin 
verkossa ja verkon ulkopuolella, 
sensuuriin, tietosuojaan, vihapuheeseen ja 
toimittajien turvallisuuteen; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan sosiaalisen 
median yritysten toimintaperiaatteita ja 
käytäntöjä ja erityisesti niiden 
itsesääntelyvälineitä, joilla on seurauksia 
sananvapauden käytön kannalta 
maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 526
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen, häirintään ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 
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yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 527
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 
yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien ja 
väärinkäytösten paljastajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
seuraamaan sosiaalisen median yritysten 
toimintaperiaatteita ja käytäntöjä ja 
erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 528
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
48 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 
yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 
yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi; kehottaa 
ottamaan käyttöön välineen, jolla 
torjutaan disinformaation ja valeuutisten 
leviämistä, kun otetaan huomioon sen 
haitalliset vaikutukset kansanterveyden, 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
demokratian kaltaisiin asioihin;

Or. en

Tarkistus 529
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 
yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 

48. korostaa mediamaiseman jatkuvia 
muutoksia ja sosiaalisen median 
lisääntyvää käyttöä; painottaa, että tämä 
kehitys aiheuttaa haasteita ja riskejä, jotka 
liittyvät muun muassa sananvapauden 
loukkauksiin verkossa ja verkon 
ulkopuolella, sensuuriin, tietosuojaan, 
vihapuheeseen ja toimittajien 
turvallisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan sosiaalisen median 
yritysten toimintaperiaatteita ja käytäntöjä 
ja erityisesti niiden itsesääntelyvälineitä, 
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joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi;

joilla on seurauksia sananvapauden käytön 
kannalta maailmanlaajuisesti, ja esittämään 
tarvittaessa ehdotuksia toimintapolitiikan 
tai lainsäädännön muuttamiseksi; pitää 
erittäin tärkeänä, että EU:n suuntaviivat 
sananvapaudesta verkossa ja verkon 
ulkopuolella pannaan tehokkaasti ja 
järjestelmällisesti täytäntöön ja että niiden 
vaikutuksia seurataan säännöllisesti;

Or. en

Tarkistus 530
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on ilahtunut vuonna 2019 
tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä, 
jossa poliittinen tuki 
kuolemanrangaistuksen säilyttämiselle 
heikkeni eräissä maissa, jotka eivät ole 
vielä lakkauttaneet sitä; pitää kuitenkin 
valitettavina joidenkin kansallisten 
oikeusviranomaisten ratkaisuja, jotka 
johtivat teloitusten lisääntymiseen 
aiempiin vuosiin verrattuna; kehottaa 
EU:ta edelleenkin tuomitsemaan 
järjestelmällisesti kuolemanrangaistuksen 
käytön ja toteuttamaan 
viestintäkampanjoita 
kuolemanrangaistusta vastaan ympäri 
maailmaa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita puolustamaan 
kuolemanrangaistuksen poistamista 
kaikilla kansainvälisillä foorumeilla ja 
hakemaan tälle kannalle mahdollisimman 
laajaa tukea;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 531



PE659.051v01-00 152/193 AM\1216306FI.docx

FI

Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on ilahtunut vuonna 2019 
tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä, 
jossa poliittinen tuki 
kuolemanrangaistuksen säilyttämiselle 
heikkeni eräissä maissa, jotka eivät ole 
vielä lakkauttaneet sitä; pitää kuitenkin 
valitettavina joidenkin kansallisten 
oikeusviranomaisten ratkaisuja, jotka 
johtivat teloitusten lisääntymiseen 
aiempiin vuosiin verrattuna; kehottaa 
EU:ta edelleenkin tuomitsemaan 
järjestelmällisesti kuolemanrangaistuksen 
käytön ja toteuttamaan 
viestintäkampanjoita kuolemanrangaistusta 
vastaan ympäri maailmaa; kehottaa EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita puolustamaan 
kuolemanrangaistuksen poistamista 
kaikilla kansainvälisillä foorumeilla ja 
hakemaan tälle kannalle mahdollisimman 
laajaa tukea;

49. tuomitsee kidutuksen, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
ja kuolemanrangaistuksen käytön, joita 
sovelletaan edelleen monissa maissa 
kaikkialla maailmassa; kehottaa maita, 
jotka eivät ole vielä tehneet sitä, 
keskeyttämään välittömästi 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 
askeleena kohti sen 
lakkauttamista; kehottaa EU:ta edelleenkin 
tuomitsemaan järjestelmällisesti 
kuolemanrangaistuksen käytön ja 
toteuttamaan viestintäkampanjoita 
kuolemanrangaistusta vastaan ympäri 
maailmaa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita puolustamaan 
kuolemanrangaistuksen poistamista 
kaikilla kansainvälisillä foorumeilla ja 
hakemaan tälle kannalle mahdollisimman 
laajaa tukea;

Or. en

Tarkistus 532
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on ilahtunut vuonna 2019 
tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä, 
jossa poliittinen tuki 
kuolemanrangaistuksen säilyttämiselle 
heikkeni eräissä maissa, jotka eivät ole 
vielä lakkauttaneet sitä; pitää kuitenkin 
valitettavina joidenkin kansallisten 
oikeusviranomaisten ratkaisuja, jotka 

49. on ilahtunut vuonna 2019 
tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä, 
jossa poliittinen tuki 
kuolemanrangaistuksen säilyttämiselle 
heikkeni eräissä maissa, jotka eivät ole 
vielä lakkauttaneet sitä; pitää kuitenkin 
valitettavina joidenkin kansallisten 
oikeusviranomaisten ratkaisuja, jotka 
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johtivat teloitusten lisääntymiseen aiempiin 
vuosiin verrattuna; kehottaa EU:ta 
edelleenkin tuomitsemaan 
järjestelmällisesti kuolemanrangaistuksen 
käytön ja toteuttamaan 
viestintäkampanjoita kuolemanrangaistusta 
vastaan ympäri maailmaa; kehottaa EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita puolustamaan 
kuolemanrangaistuksen poistamista 
kaikilla kansainvälisillä foorumeilla ja 
hakemaan tälle kannalle mahdollisimman 
laajaa tukea;

johtivat teloitusten lisääntymiseen aiempiin 
vuosiin verrattuna; kehottaa EU:ta 
edelleenkin tuomitsemaan 
järjestelmällisesti kuolemanrangaistuksen 
käytön ja toteuttamaan 
viestintäkampanjoita kuolemanrangaistusta 
vastaan ympäri maailmaa; kehottaa EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita puolustamaan 
kuolemanrangaistuksen poistamista 
kaikilla kansainvälisillä foorumeilla ja 
hakemaan tälle kannalle mahdollisimman 
laajaa tukea; kehottaa maata liittymään 
kuolemanrangaistuksen käytön 
moratorioon ensimmäisenä toimena kohti 
sen pysyvää poistamista;

Or. en

Tarkistus 533
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. toistaa sitoutuneensa kidutuksen 
kieltämiseen kaikkialla maailmassa, uhrien 
puolustamiseen ja kiduttajien saattamiseen 
vastuuseen teoistaan; on tyytyväinen 
siihen, että EU:n politiikan suuntaviivat 
suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja 
muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai 
halventavaan kohteluun tai rangaistukseen 
liittyvissä kysymyksissä on päivitetty; 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja muita 
maita, jotka eivät ole vielä ratifioineet 
kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen vastaista YK:n 
yleissopimusta, jonka 35-vuotispäivää 
vietettiin vuonna 2019, ratifioimaan sen; 
tunnustaa kansalaisjärjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien merkityksen 
kidutuksen ja muun kaltoinkohtelun 
torjunnassa;

50. toistaa sitoutuneensa kidutuksen 
kieltämiseen kaikkialla maailmassa, uhrien 
puolustamiseen ja kiduttajien saattamiseen 
vastuuseen teoistaan; on tyytyväinen 
siihen, että EU:n politiikan suuntaviivat 
suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja 
muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai 
halventavaan kohteluun tai rangaistukseen 
liittyvissä kysymyksissä on päivitetty; 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja muita 
maita, jotka eivät ole vielä ratifioineet 
kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen vastaista YK:n 
yleissopimusta, jonka 35-vuotispäivää 
vietettiin vuonna 2019, ratifioimaan sen 
sekä sen valinnaisen pöytäkirjan; 
tunnustaa kansalaisjärjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien merkityksen 
kidutuksen ja muun kaltoinkohtelun 
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torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 534
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
50 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50 a. kehottaa vapauttamaan 
välittömästi kaikki mielivaltaisesti 
vangitut henkilöt ja vaatii, että 
toimivaltainen oikeusviranomainen 
tarkistaa viipymättä heidän säilöönottonsa 
laillisuuden ja että vankien oikeuksia 
kunnioitetaan, kuten oikeus olla 
joutumatta kidutuksen ja pahoinpitelyn 
kohteeksi ja oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin;

Or. en

Tarkistus 535
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön uusia 
velvoitteita, joiden mukaan yritysten on 
toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja 
tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, 
sekä parannuksia kriminaalipolitiikkaan 
ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
ole vielä ratifioineet näiden vitsausten ja 

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen, erityisesti 
islamilaisissa maissa, sekä 
lapsiprostituutioon, ihmiskauppaan ja 
ihmissalakuljetukseen;
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lapsityövoiman käytön torjumisen 
kannalta merkityksellisiä ILO:n 
yleissopimuksia, ratifioimaan ne;

Or. en

Tarkistus 536
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön uusia 
velvoitteita, joiden mukaan yritysten on 
toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja 
tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, 
sekä parannuksia kriminaalipolitiikkaan 
ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla pyritään 
poistamaan nykyajan orjuus ja 
ihmiskauppa, muun muassa mutta ei 
pelkästään ihmiskauppa seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten, ja kehottaa 
ottamaan käyttöön uusia asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita, joiden 
mukaan yritysten on tunnistettava tällaiset 
tilanteet, arvioitava niitä, tehtävä niistä 
loppu, ehkäistävä ja lievennettävä niitä ja 
tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, 
jotta parannetaan kriminaalipolitiikkaa 
ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;

Or. en

Tarkistus 537
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
51 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön uusia 
velvoitteita, joiden mukaan yritysten on 
toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja 
tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, 
sekä parannuksia kriminaalipolitiikkaan 
ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla pyritään 
poistamaan nykyajan orjuus ja 
ihmiskauppa, ja kehottaa ottamaan 
käyttöön uusia velvoitteita, joiden mukaan 
yritysten on toteutettava ennaltaehkäiseviä 
toimia ja tehtävä yhteistyötä viranomaisten 
kanssa, sekä parannuksia 
kriminaalipolitiikkaan ihmiskauppiaita ja 
nykyajan orjuuteen syyllistyviä tai siitä 
hyötyviä vastaan; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä 
ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;

Or. en

Tarkistus 538
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön uusia 
velvoitteita, joiden mukaan yritysten on 
toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja 
tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, 
sekä parannuksia kriminaalipolitiikkaan 
ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön uusia 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
velvoitteita, joiden mukaan yritysten on 
toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja 
tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, 
sekä parannuksia kriminaalipolitiikkaan 
ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;
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Or. en

Tarkistus 539
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön uusia 
velvoitteita, joiden mukaan yritysten on 
toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja 
tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa, 
sekä parannuksia kriminaalipolitiikkaan 
ihmiskauppiaita ja nykyajan orjuuteen 
syyllistyviä tai siitä hyötyviä vastaan; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;

51. peräänkuuluttaa vahvempia 
kansainvälisiä toimia, joilla puututaan 
nykyajan orjuuteen ja ihmiskauppaan, ja 
kehottaa ottamaan käyttöön uusia 
velvoitteita, joiden mukaan yritysten on 
tunnistettava tällaiset tilanteet, arvioitava 
niitä, tehtävä niistä loppu, ehkäistävä ja 
lievennettävä niitä ja tehtävä yhteistyötä 
viranomaisten kanssa, jotta parannetaan 
kriminaalipolitiikkaa ihmiskauppiaita ja 
nykyajan orjuuteen syyllistyviä tai siitä 
hyötyviä vastaan; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä 
ratifioineet näiden vitsausten ja 
lapsityövoiman käytön torjumisen kannalta 
merkityksellisiä ILO:n yleissopimuksia, 
ratifioimaan ne;

Or. en

Tarkistus 540
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
51 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51 a. korostaa, että 
ihmiskauppaverkostoista on tehtävä 
loppu, sillä kyseessä on rikollinen 
toiminta, joka on vastoin ihmisarvoa ja 
ihmisten perusoikeuksia ja jossa saadaan 
merkittävää taloudellista hyötyä 
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salakuljettamalla ihmisiä laittomasti kohti 
Euroopan unionia äärimmäisen 
epävarmoissa olosuhteissa;

Or. es

Tarkistus 541
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
51 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51 a. muistuttaa, että ihmiskaupalla on 
ilmeinen sukupuoliulottuvuus ja että 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten 
käytävä kauppa, jonka uhreina ovat 
pääasiassa naiset ja tytöt, on tämän 
rikoksen pääasiallinen muoto ja siitä 
raportoidaan maailmanlaajuisesti hyvin 
paljon; kehottaa EU:ta vahvistamaan 
koordinoitua ja yhtenäistä toimintaa sekä 
EU:ssa että sen ulkopuolella ja tukemaan 
ihmiskaupan vastaisia tavoitteita ja 
painopisteitä erilaisten EU:n 
rahoitusohjelmien avulla;

Or. en

Tarkistus 542
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. kehottaa EU:ta lujittamaan 
toimiaan taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi 
ja suojelemiseksi kaikessa EU:n 
ulkopolitiikassa ja ulkoisessa 
toiminnassa, erityisesti hyödyntämällä 

Poistetaan.



AM\1216306FI.docx 159/193 PE659.051v01-00

FI

tehokkaasti kansainvälisten sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeita, työvoimaa 
koskevat määräykset mukaan lukien; 
pitää väkivallan ja häirinnän 
poistamisesta työelämässä tehdyn ILO:n 
yleissopimuksen hyväksymistä 
myönteisenä ja toteaa, että se sisältää 
uusia ja sitovia kansainvälisiä 
työnormeja, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
näiden vitsausten kitkemiseksi 
työelämästä ja uhrien suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 543
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. kehottaa EU:ta lujittamaan toimiaan 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi 
ja suojelemiseksi kaikessa EU:n 
ulkopolitiikassa ja ulkoisessa toiminnassa, 
erityisesti hyödyntämällä tehokkaasti 
kansainvälisten sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeita, työvoimaa 
koskevat määräykset mukaan lukien; pitää 
väkivallan ja häirinnän poistamisesta 
työelämässä tehdyn ILO:n yleissopimuksen 
hyväksymistä myönteisenä ja toteaa, että se 
sisältää uusia ja sitovia kansainvälisiä 
työnormeja, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
näiden vitsausten kitkemiseksi työelämästä 
ja uhrien suojelemiseksi;

52. kehottaa EU:ta lujittamaan toimiaan 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi 
ja suojelemiseksi kaikessa EU:n 
ulkopolitiikassa ja ulkoisessa toiminnassa, 
erityisesti hyödyntämällä tehokkaasti 
kansainvälisten sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeita, työvoimaa 
koskevat määräykset mukaan lukien, sekä 
investoimalla kulttuuriin ja koulutukseen 
kestävää muutosta edistävinä tekijöinä; 
pitää väkivallan ja häirinnän poistamisesta 
työelämässä tehdyn ILO:n yleissopimuksen 
hyväksymistä myönteisenä ja toteaa, että se 
sisältää uusia ja sitovia kansainvälisiä 
työnormeja, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
näiden vitsausten kitkemiseksi työelämästä 
ja uhrien suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 544
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György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. kehottaa EU:ta lujittamaan toimiaan 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi 
ja suojelemiseksi kaikessa EU:n 
ulkopolitiikassa ja ulkoisessa toiminnassa, 
erityisesti hyödyntämällä tehokkaasti 
kansainvälisten sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeita, työvoimaa 
koskevat määräykset mukaan lukien; pitää 
väkivallan ja häirinnän poistamisesta 
työelämässä tehdyn ILO:n yleissopimuksen 
hyväksymistä myönteisenä ja toteaa, että se 
sisältää uusia ja sitovia kansainvälisiä 
työnormeja, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
näiden vitsausten kitkemiseksi työelämästä 
ja uhrien suojelemiseksi;

52. kehottaa EU:ta lujittamaan toimiaan 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi 
ja suojelemiseksi kaikessa EU:n 
ulkopolitiikassa ja ulkoisessa toiminnassa, 
erityisesti hyödyntämällä tehokkaasti 
kansainvälisten sopimusten 
ihmisoikeuslausekkeita, työvoimaa 
koskevat määräykset mukaan lukien; pitää 
väkivallan ja häirinnän poistamisesta 
työelämässä tehdyn ILO:n yleissopimuksen 
hyväksymistä myönteisenä ja toteaa, että se 
sisältää uusia ja sitovia kansainvälisiä 
työnormeja, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
näiden vitsausten kitkemiseksi työelämästä 
ja uhrien suojelemiseksi; vaatii äitien 
erityistä suojelua työssä, raskauden 
aikana ja sen jälkeen, muun muassa 
häirinnältä, kiusaamiselta tai 
kaikenlaiselta suvaitsemattomuudelta ja 
syrjinnältä;

Or. en

Tarkistus 545
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. pitää tuomittavana, että 
työntekijöiden ja ammattiliittojen 
oikeuksia rikotaan edelleen 
maailmanlaajuisesti ja että tällaisten 
rikkomusten ytimessä ovat kollektiivinen 
neuvotteluoikeus, oikeus tiedonsaantiin, 
kuulemiseen ja osallistumiseen ja oikeus 
toteuttaa työtaistelutoimia sekä oikeus 
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kohtuulliseen palkkaan, ihmisarvoisiin 
työoloihin sekä työterveyteen ja 
työturvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 546
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
52 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52 a. muistuttaa, että kulttuurin ja 
koulutuksen saatavuus ovat 
perusoikeuksia; muistuttaa myös 
kulttuuridiplomatian merkityksestä 
Euroopan unionin keinona edistää 
rauhan arvoja ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista sen rajojen ulkopuolella; 
kehottaa sen vuoksi EU:ta sisällyttämään 
kulttuurin ja koulutuksen sekä niihin 
liittyvät oikeudet EU:n 
ihmisoikeuspolitiikkaan ulkoisissa 
toimissaan;

Or. en

Tarkistus 547
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 

Poistetaan.
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kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

Or. en

Tarkistus 548
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

53. arvostelee voimakkaasti sitä, että 
EU:hun sijoittautuneet ja EU:n 
markkinoilla toimivat yritykset aiheuttavat 
tai edistävät edelleen 
ihmisoikeusrikkomuksia (mukaan lukien 
pakkotyö, seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
lasten hyväksikäyttö) ja ympäristöhaittoja 
tai ovat niihin suoraan yhteydessä 
toimintansa, arvoketjujensa ja 
liikesuhteidensa kautta; muistuttaa 
yritysten vastuusta sen varmistamisessa, 
että niiden toiminta ja toimitusketjut eivät 
ole osallisina ihmisoikeusrikkomuksiin, 
kuten ympäristöoikeuksiin, 
alkuperäiskansojen oikeuksiin ja 
työoikeuksiin sekä ihmisoikeuksien 
puolustajiin kohdistuviin uhkiin ja 
hyökkäyksiin;
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kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, lopettamaan, arvioimaan, 
estämään ja ilmoittamaan liiketoimintansa 
ja toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin tai 
ympäristöön kohdistuvat kielteiset 
vaikutukset ja jolla vahvistetaan yritysten 
hallintoelinten, yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili-, hallinto- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa; korostaa lisäksi, että on 
luotava kansainvälisesti sitova väline, 
jolla säännellään monikansallisten 
yhtiöiden ja muiden yritysten toimintaa 
kansainvälisessä 
ihmisoikeuslainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 549
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 

53. pitää myönteisinä useiden 
eurooppalaisten yritysten pyrkimyksiä 
panna täytäntöön yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisia politiikoita 
ja lakeja, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen 
tai vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa; 
kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
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johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen; 
suosittaa, että tällä välineellä annetaan 
uhreille oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin ja että sillä 
estetään nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

Or. en

Tarkistus 550
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat loukkaukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

Or. en
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Tarkistus 551
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla säädetään yrityksille yhteiset normit, 
jotta ne osallistuvat kokonsa ja 
toimialojen välisten erojen mukaisesti 
aktiivisesti liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
tunnistamiseen, arvioimiseen, estämiseen 
ja ilmoittamiseen ja jolla vahvistetaan 
yritysten hallintoelinten, yritysjohtajien ja 
yritysten johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja taataan 
uhreille oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa; katsoo, että tämän 
välineen toimivuuden varmistamiseksi se 
ei saa missään tapauksessa aiheuttaa 
yrityksille merkittäviä hallinnollisia 
rasitteita tai siirtää niille vastuuta 
ihmisoikeuksien toteutumisesta, koska 
vastuu siitä kuuluu valtioille;

Or. es

Tarkistus 552
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
53 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla monikansalliset yritykset velvoitetaan 
aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan, 
estämään ja ilmoittamaan liiketoimintansa 
ja toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

Or. es

Tarkistus 553
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
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rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa; suosittaa, että 
avoimuusvaatimus otetaan osaksi 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa välinettä, 
jotta helpotetaan uhrien mahdollisuuksia 
oikeussuojakeinojen saantiin; kehottaa 
ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla suojellaan 
oikeussuojakeinoja edistäviä 
kostotoimilta, kuten lainsäädäntö niin 
kutsuttujen strategisten 
häirintätarkoituksessa nostettujen 
kanteiden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 554
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
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tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa; muistuttaa, että 
luonnonvarojen hyödyntämisen 
yhteydessä voi esiintyä moninaisia 
ihmisoikeusloukkauksia; suhtautuu 
myönteisesti kanadalaisen 
riippumattoman yritysvastuuvaltuutetun 
perustamiseen ja toteaa, että sillä on 
valtuudet tutkia väitteitä kanadalaiseen 
yritystoimintaan ulkomailla liittyvistä 
ihmisoikeusrikkomuksista; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita harkitsemaan 
mallin ottamista tästä kannustavasta 
aloitteesta;

Or. en

Tarkistus 555
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 

53. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n 
pakollisen ihmisoikeuksiin liittyvää 
huolellisuusvelvoitetta koskevan välineen, 
jolla yritykset velvoitetaan aktiivisesti 
tunnistamaan, arvioimaan, estämään ja 
ilmoittamaan liiketoimintansa ja 
toimitusketjujensa ihmisoikeuksiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja jolla 
vahvistetaan yritysten hallintoelinten, 
yritysjohtajien ja yritysten 
johtohenkilöiden siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu 
rikkomistapauksessa ja taataan uhreille 
oikeussuojakeinot ja mahdollisuus 
korjaaviin toimenpiteisiin; suosittaa, että 
tähän välineeseen sisällytetään erityisenä 
osana lakisääteinen 
huolellisuusvelvollisuus, jotta voidaan 
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estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa;

estää nykyajan orjuus ja lapsityövoiman 
käyttö yritysten ulkomaisissa 
toimitusketjuissa; kehottaa EU:hun 
sijoittautuneita yrityksiä täyttämään 
yritysvastuuseen liittyvän velvoitteensa 
siirtymällä kohti EU:n sisämarkkinoilla 
noudatettavien eettisten sääntöjen ja 
normien noudattamista;

Or. en

Tarkistus 556
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
53 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 a. korostaa, että on luotava 
kansainvälisesti sitova väline, jolla 
säännellään monikansallisten yhtiöiden ja 
muiden yritysten toimintaa 
kansainvälisessä 
ihmisoikeuslainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 557
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
53 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 b. pitää erittäin tärkeänä, että kaikki 
maat panevat täytäntöön YK:n 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat 
ohjaavat periaatteet, ja kehottaa niitä 
EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä 
hyväksyneet yritystoimintaa koskevia 
kansallisia toimintasuunnitelmia, 
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hyväksymään ne mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 558
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
53 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 c. kannustaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita osallistumaan rakentavasti 
YK:n monikansallisten yhtiöiden ja 
muiden liikeyritysten vastuuta 
ihmisoikeuksista tarkastelevan 
hallitustenvälisen työryhmän työhön; 
pitää tätä välttämättömänä 
edistysaskeleena ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja suojelussa;

Or. en

Tarkistus 559
Isabel Santos, Raphaël Glucksmann, Maria Arena, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
53 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53 d. korostaa tästä syystä, että on 
tarpeen hyväksyä huolellisuusvelvoitetta 
koskeva pakollinen unionin lainsäädäntö 
liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevien YK:n suuntaviivojen 
mukaisesti, jotta EU voi suojella ja edistää 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
maailmanlaajuisesti; toteaa, että tällä 
lainsäädännöllä olisi asetettava 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
velvoitteita EU:n yrityksille ja EU:n 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille ja 
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että olisi perustettava vastuujärjestelmiä 
sen varmistamiseksi, että yritykset ovat 
vastuussa maailmanlaajuisissa 
arvoketjuissaan tapahtuvista 
ihmisoikeusloukkauksista; katsoo, että 
huolellisuusvelvoitetta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä olisi luotava 
täytäntöönpanomekanismeja, joilla 
taataan oikeus saattaa asia 
tuomioistuimen käsiteltäväksi ja 
tehokkaat oikeussuojakeinot 
liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkauksien uhreille;

Or. en

Tarkistus 560
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 
haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; kehottaa EU:ta 
yksityisyyden ja tietosuojan alan 
johtavana globaalien normien laatijana 
ottamaan käyttöön uusia normeja ja 
parhaita käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen 
käyttöön että ratkaisuiksi, joita voidaan 
jäljitellä ympäri maailman, jotta voidaan 
estää uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä 
tulevaisuudessa covid-19-pandemian 
johdosta toteutetuissa toimissa, mikä tuli 
esiin vuoden 2020 ensimmäisellä 
neljänneksellä;

Or. en
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Tarkistus 561
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 
haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; kehottaa EU:ta 
yksityisyyden ja tietosuojan alan johtavana 
globaalien normien laatijana ottamaan 
käyttöön uusia normeja ja parhaita 
käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen käyttöön 
että ratkaisuiksi, joita voidaan jäljitellä 
ympäri maailman, jotta voidaan estää 
uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy usein 
vaikeasti havaittavia riskejä, jotka liittyvät 
perusvapauksien käyttämiseen, vallan 
väärinkäyttöön ja kasvavaan 
haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; kehottaa EU:ta 
yksityisyyden ja tietosuojan alan johtavana 
globaalien normien laatijana ottamaan 
käyttöön uusia normeja ja parhaita 
käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen käyttöön 
että ratkaisuiksi, joita voidaan jäljitellä 
ympäri maailman, jotta voidaan estää 
uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

Or. en

Tarkistus 562
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 
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haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; kehottaa EU:ta 
yksityisyyden ja tietosuojan alan johtavana 
globaalien normien laatijana ottamaan 
käyttöön uusia normeja ja parhaita 
käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen käyttöön 
että ratkaisuiksi, joita voidaan jäljitellä 
ympäri maailman, jotta voidaan estää 
uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; on huolissaan 
siitä, että autoritaariset hallitukset 
käyttävät jatkuvasti teknologiaa 
uskonnollisten ja vakaumuksellisten 
vähemmistöjen ilmaisunvapauden 
seuraamiseen, häiritsemiseen ja 
rajoittamiseen; kehottaa EU:ta 
yksityisyyden ja tietosuojan alan johtavana 
globaalien normien laatijana ottamaan 
käyttöön uusia normeja ja parhaita 
käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen käyttöön 
että ratkaisuiksi, joita voidaan jäljitellä 
ympäri maailman, jotta voidaan estää 
uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

Or. en

Tarkistus 563
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 
haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; kehottaa EU:ta 
yksityisyyden ja tietosuojan alan johtavana 
globaalien normien laatijana ottamaan 
käyttöön uusia normeja ja parhaita 
käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen käyttöön 
että ratkaisuiksi, joita voidaan jäljitellä 
ympäri maailman, jotta voidaan estää 
uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 
haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; on huolestunut 
siitä, että autoritaariset hallitukset 
käyttävät jatkuvasti teknologiaa 
uskonnollisten vähemmistöjen 
ilmaisunvapauden seuraamiseen, 
häiritsemiseen ja rajoittamiseen; kehottaa 
EU:ta yksityisyyden ja tietosuojan alan 
johtavana globaalien normien laatijana 
ottamaan käyttöön uusia normeja ja 
parhaita käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen 
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käyttöön että ratkaisuiksi, joita voidaan 
jäljitellä ympäri maailman, jotta voidaan 
estää uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

Or. en

Tarkistus 564
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 
haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; kehottaa EU:ta 
yksityisyyden ja tietosuojan alan johtavana 
globaalien normien laatijana ottamaan 
käyttöön uusia normeja ja parhaita 
käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen käyttöön 
että ratkaisuiksi, joita voidaan jäljitellä 
ympäri maailman, jotta voidaan estää 
uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

54. on huolestunut erilaisten 
datapohjaisten ja uuteen teknologiaan 
pohjautuvien välineiden käytöstä covid-19-
pandemian johdosta toteutetuissa toimissa; 
korostaa, että niihin sisältyy riskejä, jotka 
liittyvät perusvapauksien käyttämiseen, 
vallan väärinkäyttöön ja kasvavaan 
haavoittuvuuteen kyberhyökkäyksille, jos 
käytössä ei ole tehokkaita teknisiä ja 
oikeudellisia suojatoimia; on huolestunut 
siitä, että autoritaariset hallitukset 
käyttävät jatkuvasti teknologiaa 
uskonnollisten vähemmistöjen 
ilmaisunvapauden seuraamiseen, 
häiritsemiseen ja rajoittamiseen; kehottaa 
EU:ta yksityisyyden ja tietosuojan alan 
johtavana globaalien normien laatijana 
ottamaan käyttöön uusia normeja ja 
parhaita käytäntöjä sekä EU:n sisäiseen 
käyttöön että ratkaisuiksi, joita voidaan 
jäljitellä ympäri maailman, jotta voidaan 
estää uusien datapohjaisten välineiden 
mahdolliset haittavaikutukset;

Or. en

Tarkistus 565
Salima Yenbou
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
54 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54 a. palauttaa mieliin 27. helmikuuta 
2014 antamansa päätöslauselman 
aseistettujen miehittämättömien ilma-
alusten käytöstä ja ilmaisee edelleen 
huolensa aseistettujen miehittämättömien 
ilma-alusten käytöstä kansainvälisen 
oikeudellisen kehyksen ulkopuolella; 
kehottaa jälleen EU:ta kehittämään 
pikaisesti oikeudellisesti sitovan kehyksen 
aseistettujen miehittämättömien ilma-
alusten käyttämiselle sen varmistamiseksi, 
että jäsenvaltiot eivät oikeudellisten 
velvoitteidensa mukaisesti suorita 
laittomia kohdistettuja teloituksia tai 
avusta tällaisissa muiden valtioiden 
suorittamissa teloituksissa; kehottaa 
komissiota lisäksi tiedottamaan 
parlamentille asianmukaisesti unionin 
varojen käytöstä kaikkiin 
miehittämättömien ilma-alusten 
rakentamiseen liittyviin tutkimus- ja 
kehityshankkeisiin; kehottaa laatimaan 
tällaisten ilma-alusten uusista 
kehityshankkeista ihmisoikeusvaikutusten 
arvioinnit; ottaa huomioon 
12. syyskuuta 2018 antamansa 
päätöslauselman autonomisista aseista; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja jäsenvaltioita kieltämään 
sellaisten täysin autonomisten aseiden 
kehittämisen, tuotannon ja käytön, joista 
puuttuu ihmisen suorittama 
merkityksellinen keskeisten toimintojen 
valvonta yksittäisten kohteiden valinnan 
ja niihin iskemisen yhteydessä; vaatii 
aloittamaan kansainväliset neuvottelut 
oikeudellisesti sitovasta välineestä, joista 
puuttuu ihmisen suorittama 
merkityksellinen valvonta; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
hyväksymään yhteisen kannan tätä asiaa 
koskevia kansainvälisiä neuvotteluja 
varten;



PE659.051v01-00 176/193 AM\1216306FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 566
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja 
pakolaisten haavoittuvuus ja suojelun 
tarve, solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla 
maailmassa;

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 567
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja 

55. painottaa, että yksi covid-19-
pandemian seurauksista on oltava se, että 
jäsenvaltiot tehostavat toimiaan joukko- 
ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi;
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pakolaisten haavoittuvuus ja suojelun 
tarve, solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla 
maailmassa;

Or. fr

Tarkistus 568
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja 
pakolaisten haavoittuvuus ja suojelun 
tarve, solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla 
maailmassa;

55. on erittäin huolestunut siitä 
disinformaatiosta, jota Kiina levitti, kun 
covid-19-pandemia puhkesi ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2019; pitää 
valitettavana myös sitä, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto myötävaikutti 
disinformaation ja sekasorron 
leviämiseen, mikä johti siihen, että EU:n 
toimielimet epäonnistuivat surkeasti 
kriisin aikana;;

Or. en

Tarkistus 569
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
55 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

55. kehottaa hallituksia toteuttamaan 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamiseen perustuvia toimia sekä 
ratkaisuja, joissa otetaan huomioon 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve; korostaa, 
että on tärkeä vaalia turvapaikkaoikeutta 
kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 570
Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

55. kehottaa hallituksia toteuttamaan 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamiseen perustuvia toimia sekä 
ratkaisuja, joissa otetaan huomioon 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä laillisia 
väyliä; korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

Or. en
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Tarkistus 571
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden periaatteen mukaisesti; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 572
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti; korostaa, että on 
tärkeä vaalia turvapaikkaoikeutta kaikkialla 
maailmassa;
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korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 573
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle selvitetään riittävät ja 
saavutettavissa olevat lailliset väylät; 
korostaa tarvetta torjua mafioita, jotka 
harjoittavat ihmiskauppaa; korostaa, että 
on tärkeä vaalia turvapaikkaoikeutta 
kaikkialla maailmassa;

Or. es

Tarkistus 574
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
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toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
kehottaa etsimään maahantulijoiden ja 
pakolaisten säilöönotolle vaihtoehtoja, 
joihin ei liity vapaudenmenetystä, ja 
tuomitsee maahantulijoiden kaikenlaisen 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa, 
ja korostaa lisäksi, että kaikille 
turvapaikanhakijoille ja 
maahanmuuttajille on taattava 
välttämättömien palvelujen saatavuus, 
mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet;

Or. en

Tarkistus 575
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin, erityisesti naisiin ja lapsiin; 
kehottaa hallituksia toteuttamaan 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamiseen perustuvia toimia sekä 
ratkaisuja, joissa otetaan huomioon 
maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
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korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 576
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeää noudattaa 
ihmisoikeuksia koskevia säännöksiä, kun 
tehdään pakollisia terveysseulontoja 
erityisesti hiv-positiivisille; korostaa, että 
on tärkeä vaalia turvapaikkaoikeutta 
kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 577
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
55 kohta



AM\1216306FI.docx 183/193 PE659.051v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa;

55. on erittäin huolestunut covid-19-
pandemian suhteettomista kielteisistä 
vaikutuksista maahantulijoihin ja 
pakolaisiin; kehottaa hallituksia 
toteuttamaan ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvia 
toimia sekä ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon maahantulijoiden ja pakolaisten 
haavoittuvuus ja suojelun tarve, 
solidaarisuuden ja kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti sekä siten, että 
muuttoliikkeelle sallitaan riittäviä ja 
saavutettavissa olevia laillisia väyliä; 
korostaa, että on tärkeä vaalia 
turvapaikkaoikeutta kaikkialla maailmassa; 
korostaa lisäksi, että kaikille 
turvapaikanhakijoille ja 
maahanmuuttajille on taattava 
välttämättömien palvelujen saatavuus, 
mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet;

Or. en

Tarkistus 578
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
55 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55 a. pitää valitettavana pakolaisten 
pakolaisleireillä kohtaamaa karua 
tilannetta, heidän 
tulevaisuudennäkymiensä puuttumista, 
turvapaikkahakemusten käsittelyä 
koskevia pitkiä odotusaikoja ja vaikeutta 
saada perusterveydenhuoltoa sekä lasten 
kohdalla vaikeutta päästä kouluun;

Or. pl
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Tarkistus 579
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. kehottaa tältä osin EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia kohtelemaan 
pakolaisaseman saaneita hyväntahtoisesti 
ja huolellisuusvelvoitetta noudattaen sekä 
tulkitsemaan sääntöjä heidän edukseen ja 
tekemään perheenyhdistämistä koskevia 
pyyntöjä, jotta voidaan päästä eroon 
tilanteista, joissa pakolaiset joutuvat 
eroon lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 580
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. kehottaa tältä osin EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia kohtelemaan 
pakolaisaseman saaneita hyväntahtoisesti 
ja huolellisuusvelvoitetta noudattaen sekä 
tulkitsemaan sääntöjä heidän edukseen ja 
tekemään perheenyhdistämistä koskevia 
pyyntöjä, jotta voidaan päästä eroon 
tilanteista, joissa pakolaiset joutuvat 
eroon lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 581
Isabel Wiseler-Lima
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Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. kehottaa tältä osin EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia kohtelemaan pakolaisaseman 
saaneita hyväntahtoisesti ja 
huolellisuusvelvoitetta noudattaen sekä 
tulkitsemaan sääntöjä heidän edukseen ja 
tekemään perheenyhdistämistä koskevia 
pyyntöjä, jotta voidaan päästä eroon 
tilanteista, joissa pakolaiset joutuvat eroon 
lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

56. kehottaa tältä osin kohtelemaan 
pakolaisasemaa hakevia ja 
pakolaisaseman saaneita hyväntahtoisesti 
ja huolellisuusvelvoitetta noudattaen sekä 
tulkitsemaan sääntöjä heidän edukseen ja 
käsittelemään hyväntahtoisesti 
perheenyhdistämistä koskevia pyyntöjä, 
jotta voidaan päästä eroon tilanteista, joissa 
pakolaiset joutuvat eroon 
lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

Or. en

Tarkistus 582
David Lega

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. kehottaa tältä osin EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia 
kohtelemaan pakolaisaseman saaneita 
hyväntahtoisesti ja huolellisuusvelvoitetta 
noudattaen sekä tulkitsemaan sääntöjä 
heidän edukseen ja tekemään 
perheenyhdistämistä koskevia pyyntöjä, 
jotta voidaan päästä eroon tilanteista, joissa 
pakolaiset joutuvat eroon 
lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

56. kehottaa tältä osin EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia 
kohtelemaan pakolaisaseman saaneita 
hyväntahtoisesti ja huolellisuusvelvoitetta 
sekä oikeusvaltioperiaatteita noudattaen ja 
tukemaan perheenyhdistämistä, jotta 
voidaan päästä eroon tilanteista, joissa 
pakolaiset joutuvat eroon 
lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

Or. en

Tarkistus 583
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
56 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. kehottaa tältä osin EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia 
kohtelemaan pakolaisaseman saaneita 
hyväntahtoisesti ja huolellisuusvelvoitetta 
noudattaen sekä tulkitsemaan sääntöjä 
heidän edukseen ja tekemään 
perheenyhdistämistä koskevia pyyntöjä, 
jotta voidaan päästä eroon tilanteista, joissa 
pakolaiset joutuvat eroon 
lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

56. kehottaa tältä osin EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia 
kohtelemaan pakolaisaseman saaneita 
hyväntahtoisesti ja huolellisuusvelvoitetta 
noudattaen ja tekemään 
perheenyhdistämistä koskevia pyyntöjä, 
jotta voidaan päästä eroon tilanteista, joissa 
pakolaiset joutuvat eroon 
lähisukulaisistaan, etenkin lapsista;

Or. es

Tarkistus 584
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
56 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 
syihin, jotta vältetään se, että ihmiset, 
yksittäiset ihmiset ja perheet joutuvat 
lähtemään kotimaastaan, koska he eivät 
voi elää arvokkaassa ja turvallisessa 
ympäristössä; pyytää, että kehitysapu 
liitetään pakkomuuttoon keinona tukea 
ihmisten kykyä selviytyä kotimaassaan ja 
edistää turvallisuutta ja vakautta 
kolmansissa maissa, investoida 
koulutukseen ja tarjota suoraa apua 
elinmahdollisuuksien parantamiseksi 
paikallisesti, mikä edistää vakaampaa ja 
kestävämpää yhteiskuntaa ja poistaa myös 
ihmisoikeusloukkaukset;

Or. en

Tarkistus 585
Miguel Urbán Crespo
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Päätöslauselmaesitys
56 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 a. tuomitsee Välimerellä sattuneet 
kuolemat sekä pakolaisten ja 
maahanmuuttajien 
ihmisoikeusloukkaukset ja -rikkomukset; 
pitää valitettavana, että jotkut on jopa 
palautettu rajalle tai karkotettu 
paikkoihin, joissa heidän henkensä oli 
vaarassa vastoin kansainvälisen oikeutta, 
kuten oikeutta turvapaikkaan; tuomitsee 
turvallisten satamien sulkemisen ja näitä 
ihmisiä auttaviin kansalaisjärjestöihin 
kohdistuvat hyökkäykset, kuten 
uskottavuutta horjuttavat kampanjat ja 
yhä useammin tapahtuva oikeudellinen 
vaino; muistuttaa, että avun antaminen 
ihmishenkien pelastamiseksi on 
ihmisoikeuksien kannalta välttämätöntä, 
ja että sitä on kunnioitettava kaikkina 
aikoina ja kaikkien avun tarpeessa 
olevien ihmisten kannalta; antaa tässä 
yhteydessä tunnustusta yksittäisille 
henkilöille ja kansalaisjärjestöille, jotka 
ovat taanneet maahanmuuttajille kaikkein 
perustavimmat oikeudet, kuten oikeuden 
veteen, ruokaan, terveyteen, riittävään 
suojaan ja muuhun vastaavaan apuun;

Or. en

Tarkistus 586
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
56 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56 b. kehottaa kunnioittamaan 
palauttamiskiellon periaatetta niissä 
maissa, joissa ihmisten elämä ja vapaus 
ovat uhattuina; korostaa tarvetta luoda 
puitteet maahanmuuttajien suojelemiseksi 
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erityisesti avaamalla turvallisia ja laillisia 
reittejä maahanmuuttajille ja 
myöntämällä humanitaarisia viisumeja;

Or. en

Tarkistus 587
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. kehottaa lujittamaan ja 
joustavoittamaan EU:n tukea ja 
humanitaarista apua, jotta voidaan 
varmistaa naapurimaihin konflikteja, 
humanitaarisia kriisejä ja 
ihmisoikeusloukkauksia paenneiden 
pakolaisten asianmukainen suojelu;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 588
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. kehottaa lujittamaan ja 
joustavoittamaan EU:n tukea ja 
humanitaarista apua, jotta voidaan 
varmistaa naapurimaihin konflikteja, 
humanitaarisia kriisejä ja 
ihmisoikeusloukkauksia paenneiden 
pakolaisten asianmukainen suojelu;

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 589
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. kehottaa lujittamaan ja 
joustavoittamaan EU:n tukea ja 
humanitaarista apua, jotta voidaan 
varmistaa naapurimaihin konflikteja, 
humanitaarisia kriisejä ja 
ihmisoikeusloukkauksia paenneiden 
pakolaisten asianmukainen suojelu;

57. kehottaa suojelemaan 
asianmukaisesti naapurimaihin konflikteja, 
humanitaarisia kriisejä ja 
ihmisoikeusloukkauksia paenneita 
pakolaisia;

Or. en

Tarkistus 590
Miguel Urbán Crespo

Päätöslauselmaesitys
57 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

57. kehottaa lujittamaan ja 
joustavoittamaan EU:n tukea ja 
humanitaarista apua, jotta voidaan 
varmistaa naapurimaihin konflikteja, 
humanitaarisia kriisejä ja 
ihmisoikeusloukkauksia paenneiden 
pakolaisten asianmukainen suojelu;

57. kehottaa lujittamaan ja 
joustavoittamaan EU:n tukea ja 
humanitaarista apua, jotta voidaan 
varmistaa naapurimaihin konflikteja, 
humanitaarisia kriisejä ja 
ihmisoikeusloukkauksia paenneiden 
pakolaisten asianmukainen suojelu; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita olemaan 
täysin avoimia siitä, miten kolmansista 
maista myönnetään varoja muuttoliikettä 
koskevaa yhteistyötä varten ja 
varmistamaan, ettei tällainen yhteistyö 
hyödytä suoraan tai välillisesti 
turvallisuus-, poliisi- tai 
oikeusjärjestelmiä, jotka osallistuvat 
ihmisoikeusloukkauksiin; kehottaa EU:ta 
ja jäsenvaltioita olemaan sisällyttämättä 
pakolaisten tai maahanmuuttajien 
vastaanottamiseen tai maahanmuuttajien 
valvonta- tai palauttamistoimiin 
tarkoitettuja varoja viralliseen 
kehitysapuun ja olemaan asettamatta 
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tuelle mitään tähän liittyviä ehtoja; 
tuomitsee erityisesti tietyille maille 
myönnettävän tuen ehdoksi 
takaisinottosopimukset ja niitä koskevien 
neuvottelujen moninkertaistumisen; vaatii 
tämän vuoksi keskeyttämään kaikki 
sopimukset ja takaisinottosopimuksista 
käytävät neuvottelut sellaisten maiden 
kanssa, jotka eivät kunnioita 
perusihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 591
Milan Uhrík

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 
joka on lisääntynyt vuodesta 2019 
populismin ja autoritaaristen hallintojen 
nousun myötä; korostaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen;

Poistetaan.

Or. sk

Tarkistus 592
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 

58. korostaa parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
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joka on lisääntynyt vuodesta 2019 
populismin ja autoritaaristen hallintojen 
nousun myötä; korostaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen;

vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 593
Leopoldo López Gil

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 
joka on lisääntynyt vuodesta 2019 
populismin ja autoritaaristen hallintojen 
nousun myötä; korostaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen;

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 
joka on lisääntynyt vuodesta 2019 
populismin, nationalismin ja 
autoritaaristen hallintojen nousun myötä; 
korostaa tässä yhteydessä parlamentin 
toteuttamia demokratiatukitoimia, mukaan 
lukien vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- 
ja mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen;

Or. es

Tarkistus 594
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 
joka on lisääntynyt vuodesta 2019 

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 
joka on lisääntynyt vuodesta 2019 
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populismin ja autoritaaristen hallintojen 
nousun myötä; korostaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen;

populismin ja autoritaaristen hallintojen 
nousun myötä; korostaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen, ottaen samalla 
huomioon kolmansien maiden 
kulttuuriset ja kansalliset taustat 
vuoropuhelun ja kumppanuuden 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 595
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 
joka on lisääntynyt vuodesta 2019 
populismin ja autoritaaristen hallintojen 
nousun myötä; korostaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen;

58. kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan 
demokraattiselle kansalaisvaikuttamiselle, 
joka on lisääntynyt vuodesta 2019 
populismin ja autoritaaristen hallintojen 
nousun myötä; korostaa tässä yhteydessä 
parlamentin toteuttamia 
demokratiatukitoimia, mukaan lukien 
vaalitarkkailu-, sovittelu-, koulutus- ja 
mentorointiohjelmat, jotka on 
mukautettava kumppanimaiden 
kehittyvään tilanteeseen; tukee 
14. lokakuuta 2019 hyväksytyissä 
neuvoston päätelmissä demokratiasta ja 
ihmisoikeuksia sekä demokratiaa 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
2020–2024 esitettyä kehotusta edistää 
entistä joustavampaa, innovatiivisempaa, 
pidemmän aikavälin ja konfliktiriski 
huomioon ottavaa lähestymistapaa 
demokratian tukemiseksi; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti ja tukee sellaisten 
riippumattomien järjestöjen työtä, jotka 
toimivat Euroopan unionin perusarvojen 
pohjalta ja edistävät demokraattista 
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siirtymää maailmassa;

Or. en

Tarkistus 596
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
58 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
vahvistamaan unionin demokratian 
tukiohjelmia maailmanlaajuisesti 
vaalimalla demokratiaa edistäviä alhaalta 
ylöspäin suuntautuvia prosesseja, 
kehittämällä institutionaalista kestävyyttä 
ja tukemalla sääntöihin perustuvaa 
maailmanlaajuista vapaata 
markkinataloutta;

Or. en

Tarkistus 597
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Päätöslauselmaesitys
58 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58 a. sitoutuu edistämään 
demokraattisten prosessien avoimuutta, 
erityisesti valtiosta riippumattomien eri 
toimijoiden käyttämän poliittisen ja 
mielipidekampanjoinnin rahoittamisen 
suhteen;

Or. en


