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Tarkistus  1 

Frank Vanhecke 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvosto 

on ainutlaatuinen yleismaailmallisiin 

ihmisoikeuksiin erikoistunut foorumi, joka 

käsittelee ihmisoikeuksia YK:n 

järjestelmässä; ottaa huomioon, että sille 

on uskottu tärkeä tehtävä huolehtia, että 

ihmisoikeuksien edistämistä, suojelua ja 

kunnioittamista tehostetaan kaikkialla 

maailmassa, 

E. toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvosto 

seurasi YK:n ihmisoikeustoimikuntaa, 

jota arvosteltiin ankarasti siitä, että se 

salli sellaisten maiden olla jäseninä, 

joissa ihmisoikeustilanne oli heikko, ja 

että se ei käsitellyt 

ihmisoikeusrikkomuksia joka puolella 

maailmaa; katsoo, että ihmisoikeuksien 

puolustajien näkökulmasta myös YK:n 

ihmisoikeusneuvosto on laajalti 

epäonnistunut reagoinnissaan useimpiin 

ihmisoikeuskriiseihin ja jatkuviin 

ihmisoikeusrikkomustilanteisiin; katsoo, 

että tämä johtuu samasta rakenteellisesta 

ongelmasta, nimittäin siitä, että vakaviin 

ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden 

sallitaan olla YK:n ihmisoikeusneuvoston 

jäseniä, samoin kuin valikoivuudesta ja 

politisoitumisesta; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/2 

Tarkistus  2 

Frank Vanhecke 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pitää myönteisenä sitä, että tässä 

istunnossa nimitetään demokraattisen ja 

tasa-arvoisen kansainvälisen järjestyksen 

edistämisen riippumaton asiantuntija, 

totuuden, oikeuden, korvausten ja 

uusiutumattomuuden takaamisen 

erityisraportoija, Syyrian 

ihmisoikeustilanteen erityisraportoija sekä 

Sudanin ihmisoikeustilanteen 

erityisraportoija; panee merkille, että 

raportoijat esittävät kertomuksen muun 

muassa Korean demokraattisen 

kansantasavallan, Iranin ja 

Burman/Myanmarin ihmisoikeustilanteesta 

sekä kidutuksesta ja muusta julmasta, 

ihmisarvoa rikkovasta ja alentavasta 

kohtelusta tai rankaisemisesta, 

ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja 

uskonnon- ja uskonvapaudesta; kehottaa 

EU:n jäsenvaltioita osallistumaan 

aktiivisesti mainittuihin keskusteluihin; 

3. pitää myönteisenä sitä, että tässä 

istunnossa nimitetään demokraattisen ja 

tasa-arvoisen kansainvälisen järjestyksen 

edistämisen riippumaton asiantuntija, 

totuuden, oikeuden, korvausten ja 

uusiutumattomuuden takaamisen 

erityisraportoija sekä Syyrian 

ihmisoikeustilanteen erityisraportoija; 

katsoo toisaalta, että YK:n 

ihmisoikeusneuvosto ei käsitellyt Sudanin 

tilannetta riittävällä tavalla; pahoittelee 

erityisesti, että YK:n ihmisoikeusneuvosto 

ei antanut Sudanin ihmisoikeustilanteen 

erityisraportoijalle mandaattia seurata 

vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, joita 

esiintyi jatkuvasti joka puolella maata, ja 

raportoida niistä, ja pahoittelee, että sen 

sijaan keskitytään valmiuksien 

kehittämiseen; panee merkille, että 

raportoijat esittävät kertomuksen muun 

muassa Korean demokraattisen 

kansantasavallan, Iranin ja 

Burman/Myanmarin ihmisoikeustilanteesta 

sekä kidutuksesta ja muusta julmasta, 

ihmisarvoa rikkovasta ja alentavasta 

kohtelusta tai rankaisemisesta, 

ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja 

uskonnon- ja uskonvapaudesta; kehottaa 

EU:n jäsenvaltioita osallistumaan 

aktiivisesti mainittuihin keskusteluihin; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Frank Vanhecke 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa uudelleen EU:n jäsenvaltioita 

vastustamaan aktiivisesti kaikkia 

pyrkimyksiä ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden 

ja keskinäisen riippuvuuden vesittämiseksi 

ja kannustamaan aktiivisesti sitä, että 

ihmisoikeusneuvoston olisi puututtava 

tasapuolisesti eri perustein tapahtuvaan 

syrjintään, esimerkiksi sukupuolen, rodun, 

iän, seksuaalisen suuntautumisen ja 

uskonnon tai vakaumuksen perusteella 

tapahtuvaan syrjintään; katsoo, että 17. 

kesäkuuta 2011 annettua ihmisoikeuksia, 

sukupuolista suuntautumista ja 

sukupuoli-identiteettiä koskevan 

ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 

A/HRC/RES/17/19 seuranta olisi 

varmistettava konkreettisesti ja kestävästi; 

5. kehottaa uudelleen EU:n jäsenvaltioita 

vastustamaan aktiivisesti kaikkia 

pyrkimyksiä ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden 

ja keskinäisen riippuvuuden vesittämiseksi 

ja kannustamaan aktiivisesti sitä, että 

ihmisoikeusneuvoston olisi puututtava 

tasapuolisesti eri perustein tapahtuvaan 

syrjintään, esimerkiksi sukupuolen, rodun, 

iän, seksuaalisen suuntautumisen ja 

uskonnon tai vakaumuksen perusteella 

tapahtuvaan syrjintään; tuomitsee tältä 

osin lisäksi Egyptin ja Indonesian 

kristittyihin kohdistuvan järjestelmällisen 

ja jatkuvan väkivallan ja vaatii EU:ta ja 

sen jäsenvaltioita saattamaan nämä asiat 

painokkaasti YK:n ihmisoikeusneuvoston 

asialistalle sekä edellyttämään, että niiden 

suhteet kyseisiin maihin riippuvat 

edistyksestä tällä alalla; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Frank Vanhecke 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää valitettavana sitä, että 

arviointiprosessi ei ole johtanut pitemmälle 

menevään jäsenyysvaatimuksien 

kehittämiseen sitoumusten ja 

ihmisoikeusnormien noudattamisen osalta; 

toistaa vaatimuksensa, joka koskee 

kaikkien kilpailuun perustuvia vaaleja 

alueellisten ryhmien yhteydessä, ja 

suosittelee, että EU ja sen jäsenvaltiot 

ilmaisevat selkeästi vastustavansa 

alueellisten ryhmien esittämiä etukäteen 

sovittujen ehdokaslistoja, ja toimimaan 

tässä yhteydessä esimerkkinä; 

8. pahoittelee syvästi, että tietyt pahimmat 

ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyvät 

maat, kuten Kiina, Kuuba ja Saudi-

Arabia, ovat YK:n ihmisoikeusneuvoston 

jäseniä; toteaa tähän liittyen, että viime 

vuonna Kiina toteutti yli kymmeneen 

vuoteen kovimmat iskunsa 

ihmisoikeuksien puolustajia vastaan; 

pitää valitettavana sitä, että 

arviointiprosessi ei ole johtanut pitemmälle 

menevään jäsenyysvaatimuksien 

kehittämiseen sitoumusten ja 

ihmisoikeusnormien noudattamisen osalta; 

painottaa tältä osin, että YK:n 

ihmisoikeusneuvoston jäsenten pitäisi 

pitää yllä korkeimpia 

ihmisoikeusnormeja, toimia 

täysimääräisesti yhteistyössä 

ihmisoikeusasioissa ja olla osapuolina 

merkittävässä määrässä kansainvälisiä 

ihmisoikeuksia koskevia yleissopimuksia; 

on sitä mieltä, että YK:n 

ihmisoikeusneuvoston ehdokkuutta tai 

jäsenyyttä ei saisi myöntää maille, jotka 

syyllistyvät laajoihin 

ihmisoikeusrikkomuksiin eikä valtioille, 

jotka ovat ratifioineet alle puolet 

tärkeimmistä ihmisoikeussopimuksista tai 

eivät vakavasti toimi yhteistyössä 

erityismenettelyissä; toistaa 

vaatimuksensa, joka koskee kaikkien 

kilpailuun perustuvia vaaleja alueellisten 
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ryhmien yhteydessä, ja suosittelee, että EU 

ja sen jäsenvaltiot ilmaisevat selkeästi 

vastustavansa alueellisten ryhmien 

esittämiä etukäteen sovittujen 

ehdokaslistoja, ja toimimaan tässä 

yhteydessä esimerkkinä; katsoo, että 

jäsenyydestä olisi järjestettävä New 

Yorkissa tai Genevessä kuulemisia, joissa 

käsitellään ehdokasvaltioita ja niiden 

valintaan liittyviä lupauksia ja että YK:n 

ihmisoikeusneuvoston pitäisi kehittää 

menettely, jolla tarkistetaan näiden 

vapaaehtoisten sitoumusten ja lupausten 

täyttyminen; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Frank Vanhecke 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. vahvistaa, että erityismenettelyt 

muodostavat YK:n 

ihmisoikeusjärjestelmän ytimen ja että 

YK:n ihmisoikeusneuvoston uskottavuus ja 

tehokkuus perustuvat menettelyjen 

täydelliseen täytäntöönpanoon ja 

ihmisoikeusneuvoston täydelliseen 

yhteistyöhön mandaattien haltijoiden 

kanssa; 

37. vahvistaa, että erityismenettelyt 

muodostavat YK:n 

ihmisoikeusjärjestelmän ytimen ja että 

YK:n ihmisoikeusneuvoston uskottavuus ja 

tehokkuus perustuvat menettelyjen 

täydelliseen täytäntöönpanoon ja 

ihmisoikeusneuvoston täydelliseen 

yhteistyöhön mandaattien haltijoiden 

kanssa; pahoittelee, että jotkin hallitukset, 

mukaan lukien eräät YK:n 

ihmisoikeusneuvoston jäsenvaltioiden 

hallitukset, eivät toimi yhteistyössä 

erityismenettelyjen kanssa, ja että YK:n 

ihmisoikeusneuvosto ei saata niitä 

vastuuseen tästä, vaikka asiaa koskevat 

menettelysäännöt ovat täysin selvät; 

pahoittelee, että YK:n 

ihmisoikeusneuvosto ei keskustele 

riittävästi erityismenettelyjä koskevien 

raporttien sisällöstä; katsoo, että 

valtioiden yhteistyötä olisi mitattava sillä, 

kuinka paljon erityismenettelyjen ja 

valtioiden välillä on viestintää, ja katsoo, 

että perustana olisi pidettävä tilastoja, 

joista käy selville valtioiden vastausten 

määrä syytekirjeisiin tai 

erityismenettelyjen vaatimien vierailujen 

määrä; painottaa, että tarvitaan paljon 

enemmän interaktiivista vuoropuhelua 

erityismenettelyjen raporteista; 

Or. en 

 


