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5.2.2018 B8-0068/2 

Tarkistus  2 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. ottaa huomioon, että naisten 

sukuelinten silpominen liittyy usein 

kiinteästi muihin sukupuolten 

eriarvoisuutta koskeviin ongelmiin ja on 

vain yksi monista naisten oikeuksien 

loukkauksista, joista mainittakoon 

tyttöjen puutteelliset mahdollisuudet 

saada koulutusta tai kattavaa 

seksuaalikasvatusta, naisille tarkoitettujen 

työpaikkojen puute, naiset eivät saa 

omistaa tai periä omaisuutta, pakko- tai 

lapsiavioliitot, seksuaalinen ja fyysinen 

väkivalta, laadukkaan terveydenhuollon, 

mukaan lukien seksuaali- ja 

lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 

liittyvien palvelujen, puuttuminen; 

K. ottaa huomioon, että naisten 

sukuelinten silpominen on yhtä vakava 

naisten oikeuksien loukkaus kuin pakko- 

tai lapsiavioliitot ja seksuaalinen ja 

fyysinen väkivalta; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/3 

Tarkistus  3 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. pyytää, että Euroopan yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän uudistamisen ja 

turvapaikkadirektiivien tarkistamisen 

yhteydessä sekä uuden EU:n 

turvapaikkaviraston roolin myötä 

turvapaikanhakijoille myönnetään 

mahdollisimman korkeatasoista suojelua 
sukuelinten silpomiseen liittyvistä syistä; 

13. huomauttaa, että 

turvapaikkapolitiikka, jossa tarjotaan 

järjestelmällisesti vastaanotto sukuelinten 

silpomisen perusteella, saattaa vaikuttaa 

odotuksiin päinvastaisesti; katsoo, että 

tämä saattaa todellakin rohkaista 

ihmissalakuljettajia käyttämään naisten 
sukuelinten silpomista helpomman 

Eurooppaan pääsyn varmistamiseen; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/4 

Tarkistus  4 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  13 a. ehdottaa, että osa EU:n 

kehityspolitiikan määrärahoista käytetään 

sellaisen toimintapolitiikan 

rahoittamiseen, jolla uhreille tarjotaan 

korjausleikkauksia maissa, joissa naisten 

sukuelinten silpomista esiintyy eniten, 

näiden suostumuksella; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/5 

Tarkistus  5 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. korostaa, että paikallisista 

olosuhteista huolimatta naisten sukuelinten 

silpomisen olisi katsottava olevan 

sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 

tasa-arvokysymys, ja siihen olisi 

puututtava kokonaisvaltaisesti, jotta 

vältetään niiden yhteisöjen 

mustamaalaaminen, joissa sitä 

harjoitetaan; 

18. korostaa, että paikallisista 

olosuhteista huolimatta naisten sukuelinten 

silpominen olisi nähtävä erityistä 

kulttuurista taustaa vasten ja siihen olisi 

puututtava diplomaattisesti, jotta vältetään 

se, että EU:n katsotaan puuttuvan 

kolmansien maiden asioihin; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/6 

Tarkistus  6 

Mylène Troszczynski 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pyytää kiinnittämään huomiota eri 

viestintämuotojen, kuten taiteen, 

kirjallisuuden ja uusien ja paikallisten 

tiedotusvälineiden, mahdollisuuksiin ja 

voimaan viedä viestiä lähelle ihmisiä; 

korostaa poikien ja miesten osallistumisen 

merkitystä tasa-arvoa koskevien uusien 

näkemysten luomisessa ja nykyisten 

valtarakenteiden torjumisessa 

verkostoilla, vertaisohjelmilla, 

tiedotuskampanjoilla ja 

koulutusohjelmilla; 

20. pyytää kiinnittämään huomiota eri 

viestintämuotojen, kuten taiteen, 

kirjallisuuden ja uusien ja paikallisten 

tiedotusvälineiden, mahdollisuuksiin ja 

voimaan viedä viestiä lähelle ihmisiä; 

ehdottaa, että keskitytään tarjoamaan 

nuorille pääsy yleissivistävään ja 

ammatilliseen koulutukseen; 

Or. en 

 

 


