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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Valiokunta peruuttaa tarkistuksen.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 viite

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston tasa-arvoasiain komitean 12. toukokuuta 2005 
julkaiseman useiden naisten ja tyttöjen katoamisia ja murhia Meksikossa koskevan 
raportin suositukset sekä samana vuonna päätöksellä 939/2.4 hyväksytyn Euroopan 
neuvoston ministerikomitean vastauksen sisältämät suositukset,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 3
Johdanto-osan 6 viite

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston tasa-arvoasiain komitean 12. toukokuuta 2005 
julkaiseman useiden naisten ja tyttöjen katoamisia ja murhia Meksikossa koskevan 
raportin suositukset sekä samana vuonna päätöksellä 939/2.4 hyväksytyn Euroopan 
neuvoston ministerikomitean vastauksen sisältämät suositukset,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 viite (uusi)

– ottaa huomioon Meksikon liittovaltion komission kolmannen toimintakertomuksen 
naisiin kohdistuvan väkivallan estämisestä ja poistamisesta Ciudad Juárezissa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 5
Johdanto-osan 11 viite

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 6
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että käsite ”naismurha” perustuu seuraavaan Belém do Parán 
yleissopimuksen 1 artiklan oikeudelliseen määritelmään naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta: ”naisiin kohdistuvalla väkivallalla tarkoitetaan kaikkea hänen 
sukupuoleensa perustuvaa niin julkista kun yksityistä toimintaa tai käytöstä, jonka 
seurauksena on naisen kuolema, vamma taikka fyysinen, seksuaalinen tai 
psykologinen kärsimys” ja katsoo, että pyrkimys kyseisistä teoista rankaisemiseen ja 
niiden poistamiseen on kaikkien oikeusvaltioiden velvollisuus ja ensisijainen tehtävä,

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 7
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että kahdenvälisessä vuoropuhelussa Euroopan unionin ja Meksikon sekä
Keski-Amerikan valtioiden välillä osapuolet ovat sekä täysin suvereeneja valtioita 
että yhdenvertaisia kumppaneita; katsoo, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lukuisat laiminlyönnit näillä aloilla velvoittavat ne osoittamaan vaatimattomuutta ja 
nöyryyttä, kun ne muotoilevat kolmansia valtioita koskevia suosituksia,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 8
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

A a. katsoo, että tässä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa esitetään ainoastaan 
kehotus parantaa tehokkaasti parlamentin mielestä epätyydyttävää tilannetta 
kolmansissa maissa; katsoo, että tässä päätöslauselmassa esitetyt toteamukset ja 
ehdotukset eivät missään tapauksessa ole Euroopan parlamentin tai sen elinten 
syytös tai syyte Meksikoa tai Latinalaisen Amerikan valtioita vastaan,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 9
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen eikä vain 
paikallinen ilmiö ja että sitä esiintyy kaikissa valtioissa, myös Euroopassa; katsoo, että 
tämä mietintö on osa maailmanlaajuista strategiaa ja että sen tavoitteena on 
konkretisoida EU:n ja asianomaisten maiden yhteiset toimet ja ponnistelut, jotka 
koskevat naisten väkivaltaisten kuolemien torjumista ja ehkäisemistä kaikkialla missä 
niitä tapahtuu; katsoo myös, että Latinalaisen Amerikan maiden ja Euroopan 
maiden välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen keskinäistä 
vaihtoa on tässä yhteydessä parannettava,

Or. fr



PE 392.138v01-00 4/31 AM\676854FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 10
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen eikä vain 
paikallinen ilmiö ja että sitä esiintyy kaikissa valtioissa, myös Euroopassa; katsoo, että 
tämä mietintö on osa maailmanlaajuista strategiaa ja että sen tavoitteena on 
konkretisoida EU:n ja asianomaisten maiden yhteiset toimet ja ponnistelut, jotka 
koskevat naisten väkivaltaisten kuolemien torjumista ja ehkäisemistä kaikkialla missä 
niitä tapahtuu; katsoo myös, että Latinalaisen Amerikan maiden ja Euroopan 
maiden välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen keskinäistä 
vaihtoa on tässä yhteydessä parannettava,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 11
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen eikä vain 
paikallinen ilmiö ja että sitä esiintyy kaikissa valtioissa, myös Euroopassa; katsoo, että 
tämä mietintö on osa maailmanlaajuista strategiaa ja että sen tavoitteena on 
konkretisoida EU:n ja kumppanimaiden yhteiset toimet ja ponnistelut, jotka koskevat 
naisten väkivaltaisten kuolemien torjumista ja ehkäisemistä kaikkialla missä niitä 
tapahtuu,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 12
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että Meksiko ja kaikki Keski-Amerikan valtiot ovat allekirjoittaneet 
ja ratifioineet Amerikan ihmisoikeussopimuksen, jonka 4 artiklan 1 kohdassa 
määrätään oikeudesta elämään seuraavasti: ”Jokaisella ihmisellä on oikeus 
elämään. Tämä oikeus on suojattava laissa ja yleisesti hedelmöityksestä lähtien. 
Keneltäkään ei saa riistää mielivaltaisesti hänen elämäänsä”,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 13
Johdanto-osan C kappale

C. ottaa huomioon, että (poistetaan) naisten murhat Ciudad Juárezissa ja Guatemalassa 
ovat olleet luonteeltaan poikkeuksellisen brutaaleja ja että monet uhreista ovat 
joutuneet seksuaalisen väkivallan (poistetaan) kohteeksi; katsoo, että Ciudad 
Juárezin tapauksessa väestönkasvu ja siirtolaisvirrat ovat yhteydessä 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja ottaa huomioon, että suuri osa näistä murhista 
tehtiin alueilla, joilla toimivat alihankintayritykset (maquiladoras), joissa ei ole 
käytössä tarvittavia turvatoimia naisten suojelemiseksi,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 14
Johdanto-osan C kappale

C. ottaa huomioon, että (poistetaan) naisten murhat Ciudad Juárezissa ja Guatemalassa 
ovat olleet luonteeltaan poikkeuksellisen brutaaleja ja että monet uhreista ovat 
joutuneet seksuaalisen väkivallan (poistetaan) kohteeksi; katsoo, että Ciudad 
Juárezin tapauksessa väestönkasvu, siirtolaisvirrat ja järjestäytynyt rikollisuus ovat 
yhteydessä toisiinsa ja ottaa huomioon, että suuri osa näistä murhista tehtiin alueilla, 
joilla toimivat alihankintayritykset (maquiladoras), joissa ei ole käytössä tarvittavia 
turvatoimia naisten suojelemiseksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 15
Johdanto-osan C kappale

C. ottaa huomioon, että useimmat naisten murhat Ciudad Juárezissa ja Guatemalassa ovat 
olleet luonteeltaan poikkeuksellisen brutaaleja ja että monet uhreista ovat joutuneet 
seksuaalisen väkivallan, eli julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun
(poistetaan) kohteeksi; ottaa huomioon, että suuri osa näistä murhista tehtiin alueilla, 
joilla on paljon järjestäytynyttä rikollisuutta,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 16
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että suuri osa murhista tehtiin alueilla, joilla toimii 
alihankintayrityksiä (maquiladoras), ja että on välttämätöntä varustaa kyseiset 
alueet tarvittavalla infrastruktuurilla, jotta työntekijöiden liikkuminen olisi 
turvallisempaa, kuten todetaan Yhdistyneiden Kansakuntien erityisraportoijan 
Yakin Ertürkin laatimassa raportissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sen syistä 
ja seurauksista,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 17
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että Meksikolla on vuodesta 1999 lähtien ollut tarkkailijan asema 
Euroopan neuvostossa ja että se tämän aseman mukaisesti osallistuu 
ministerikomitean ja suurlähettiläiden kokouksiin; ottaa huomioon että Meksiko on 
myös ratifioinut Euroopan neuvoston Palermon pöytäkirjan ihmiskaupan 
torjunnasta,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 18
Johdanto-osan D kappale

D. katsoo, ettei naismurhia voida selittää yksinomaan ”väkivaltaisen ilmapiirin 
yleistymisellä”, vaan on otettava huomioon myös naisten syrjintä sekä paikalliset 
naisten - varsinkin alkuperäisväestöön kuuluvien naisten – epäsuotuisat 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet, suuri köyhyys, naisten taloudellinen 
riippuvaisuus, rikollisjoukkiot (poistetaan) sekä laittomien turvallisuusyksiköiden ja 
maanalaisten turvallisuusryhmien1 hajottamisen laiminlyöminen (poistetaan),

Or. fr

  
1 YK:n käyttämä terminologia (ks. Yhdistyneiden kansakuntien ja Guatemalan välillä marraskuussa 2006 tehty 
sopimus rankaisemattomuutta Guatemalassa käsittelevän kansainvälisen selvitysryhmän (CICIG) 
perustamisesta).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 19
Johdanto-osan D kappale

D. katsoo, ettei naismurhia voida selittää yksinomaan ”väkivaltaisen ilmapiirin 
yleistymisellä”, vaan on otettava huomioon myös naisten syrjintä sekä paikalliset 
naisten - varsinkin alkuperäisväestöön kuuluvien naisten – epäsuotuisat 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet, suuri köyhyys, naisten taloudellinen 
riippuvaisuus, rikollisjoukkiot (poistetaan) sekä laittomien turvallisuusyksiköiden ja 
maanalaisten turvallisuusryhmien hajottamisen laiminlyöminen Keski-Amerikassa,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 20
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen useiden
naisten ja tyttöjen katoamisia ja murhia Meksikossa koskevan 
päätöslauselman 1454 (2005), jonka mukaan Meksikon viranomaiset toteuttavat 
tällä hetkellä huomattavia ponnisteluja kaikilla tasoilla korjatakseen kyseisten 
kaupunkien sosiaalista verkkoa ja torjuakseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
tutkiakseen naisten katoamisia ja murhia ja saadakseen oikeuden eteen sekä 
rikosten tekijät että ne virkamiehet, jotka alussa tekivät tutkimuksia huolimattomasti
ja vaikeuttivat oikeuden toimintaa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 21
Johdanto-osan E kappale

E. ottaa huomioon kyseisten tekojen rankaisematta jättämisen Keski-Amerikan maiden 
tapauksessa, toisin sanoen lakisääteisen tai käytännössä vallitsevan kyseisiin tekoihin 
syyllistyneiden henkilöiden rikos- tai siviilioikeudelliseen, hallinnolliseen tai 
kurinpidolliseen vastuuseen saattamatta jättämisen, tutkimusten toteuttamatta tai 
tuomioiden täytäntöönpanematta jättämisen, määrärahojen puutteen sekä uhrien ja 
heidän omaistensa usein kohtaamat esteet asiansa oikeuteen saattamisessa,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 22
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. ottaa huomioon, että Meksiko on ratifioinut kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Roomassa laaditun perussäännön,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 23
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

F a. ottaa huomioon, että Meksiko valittiin myös Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 24
Johdanto-osan G kappale

G. katsoo, että naismurhien ja niiden rankaisemattomuuden torjumiseksi tarvitaan 
ehkäisevien toimenpiteiden vahvistamista, kaiken syrjinnän poistamista 
lainsäädännöstä, ilmiantomenettelyjä ja paremmin saatavilla olevia 
suojelutoimenpiteitä ilmiantajille sekä oikeusjärjestelmän ja -menettelyjen 
vahvistamista (erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden osalta) rikostutkinnoista 
tuomioiden täytäntöönpanoon asti,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 25
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

G a. katsoo, että joissakin tapauksissa instituutioiden jälleenrakentaminen ja joissakin 
tapauksissa niiden vahvistaminen ovat olennaisia tekijöitä naisiin kohdistuvan 
väkivallan tehokkaassa torjumisessa; katsoo, että molemmissa tapauksissa tarvitaan 
henkilöresursseja ja rahoitusta,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 26
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

G a. ottaa huomioon Beijingissä vuonna 1995 pidetyn neljännen naisten 
maailmankonferenssin toimintaohjelman 9 kohdan, joka on myös edeltävän 
vuosikymmenen kaikissa kansainvälisissä kokouksissa esitetty perusperiaate: 
”Tämän toimintaohjelman toimeenpano on jokaisen valtion ehdoton velvollisuus. 
Se vaatii kansallisen lainsäädännön, strategioiden, menettelytapojen, ohjelmien ja 
kehitysprioriteettien muokkaamista kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
mukaisiksi. Yksittäisten ihmisten ja heidän yhteisöjensä erilaisia uskonnollisia ja 
eettisiä arvoja, kulttuuritaustoja ja filosofisia vakaumuksia on kunnioitettava ja 
niiden merkitys on otettava huomioon siten, että se edistää naisten mahdollisuuksia 
nauttia täysin ihmisoikeuksistaan. Vain näin saavutamme tasa-arvon, kehityksen ja 
rauhan.”,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 27
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

H a. ottaa huomioon, että Meksiko ja kaikki Keski-Amerikan valtiot ovat allekirjoittaneet 
ja ratifioineet Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien 
julistuksen,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 28
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

I a. ottaa huomioon, että naisten murhiin ja naisiin kohdistuvien rikosten tekijöiden 
rankaisemattomuuteen liittyvät ongelmat ovat olleet Meksikossa esillä jo 15 vuoden 
ajan,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 29
Johdanto-osan J kappale

J. katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten on kiinnitettävä erityistä huomiota naisiin 
kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; katsoo, että yhteistyö ja hyvien käytäntöjen 
vaihto sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla on tässä 
yhteydessä olennaista,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 30
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon väkivallan luonteen Meksikossa ja Keski-Amerikassa sekä tietyissä 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa yhteiskunnan patriarkaalinen rakenne 
vaikuttaa siihen, että naiset joutuvat usein erilaisten väkivallan muotojen uhreiksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 31
Johdanto-osan J kappale

J. katsoo, että Meksikon ja Keski-Amerikan (poistetaan) järjestelmällinen väkivalta sekä 
yhteiskunnan patriarkaalinen rakenne vaikuttaa siihen, että naiset joutuvat usein 
erilaisten väkivallan muotojen uhreiksi,

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 32
Johdanto-osan K kappale

K. pitää myönteisinä Meksikossa toteutettuja lainsäädäntötoimia, erityisesti 
helmikuussa 2007 säädettyä yleistä lakia naisten oikeudesta elää ilman väkivaltaa ja
erikoistuneiden liittovaltion ja paikallisen tason laitosten luomista, kuten 
vuonna 2006 perustetun naisiin kohdistuvien väkivaltarikosten tutkinnasta vastaavan 
erityissyyttäjän viraston, Juárezin komission ja naisten kansallisen instituutin 
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luomista,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 33
Johdanto-osan K kappale

K. pitää myönteisinä Meksikossa toteutettuja lainsäädäntötoimia, erityisesti 
helmikuussa 2007 säädettyä yleistä lakia naisten oikeudesta elää ilman väkivaltaa,
erikoistuneiden liittovaltion ja paikallisen tason laitosten luomista, kuten 
vuonna 2006 perustetun naisiin kohdistuvien väkivaltarikosten tutkinnasta vastaavan 
erityissyyttäjän viraston, Juárezin komission ja naisten kansallisen instituutin 
luomista,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 34
Johdanto-osan K kappale

K. pitää myönteisinä Meksikossa toteutettuja lainsäädäntötoimia, erityisesti 
helmikuussa 2007 säädettyä yleistä lakia naisten oikeudesta elää ilman väkivaltaa ja 
erikoistuneiden liittovaltion ja paikallisen tason laitosten luomista, kuten 
vuonna 2006 perustetun naisiin kohdistuvien väkivaltarikosten tutkinnasta vastaavan 
erityissyyttäjän viraston ja muun muassa Juárezin komitean ja naisten kansallisen 
instituutin luomista,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 35
Johdanto-osan L kappale

L. on huolestunut naisten oikeuksien tunnustamista oikeusjärjestelmässä koskevien
asianomaisten lainsäädäntötoimien viivästymisestä Keski-Amerikan valtioissa,

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 36
Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

L a. katsoo, että Keski-Amerikan maiden toteuttamat ponnistelut lainsäädännössä ovat 
myönteisiä, mutta on huolestunut vaikeuksista ja viivästymisistä niiden 
soveltamisessa,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 37
Johdanto-osan N kappale

N. katsoo, että demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kehittämisen ja vahvistamisen
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen täytyy olla erottamaton osa 
Euroopan unionin ulkopolitiikkaa,

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 38
Johdanto-osan O kappale

O pitää EY:n ja Meksikon välisen taloudellista kumppanuutta, poliittista 
yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen ihmisoikeus- ja 
demokratialauseketta oikeudellisesti sitovana ja molemminpuolisena,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 39
Johdanto-osan P kappale

P. katsoo, että kun Euroopan unioni ja sen kumppanit allekirjoittavat
ihmisoikeuslausekkeen sisältävän (poistetaan) sopimuksen kolmannen maan kanssa, 
niiden velvollisuuksiin kuuluu valvoa, että kyseinen kolmas maa kunnioittaa 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja sopimuksen tekohetkellä1 ja että tämä lauseke on 

  
1 W, X ja Y kohdat – otteita ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa 
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molemminpuolinen,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 40
1 kohta

1. pyytää panemaan perusteellisesti täytäntöön eri raporteissa ja ihmisoikeuksien 
suojelua koskevissa kansainvälisissä välineissä esitetyt suositukset, erityisesti edellä 
mainittuja naisten ihmisoikeuksia koskevat suositukset; tunnustaa tässä yhteydessä 
Meksikon saavuttaman edistyksen naisten ja miesten tasa-arvon alalla, pitää 
myönteisenä liittovaltion lakia syrjinnän ehkäisemisestä ja lopettamisesta ja 
kehottaa Meksikoa jatkamaan samalla tavalla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 41
1 kohta

1. pyytää alueen hallituksia ja Euroopan unionin toimielimiä noudattamaan tiukasti eri 
raporteissa ja ihmisoikeuksien suojelua koskevissa kansainvälisissä välineissä 
esitettyjä suosituksia, erityisesti edellä mainittuja naisten ihmisoikeuksia koskevia 
suosituksia;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 42
1 a kohta (uusi)

1 a. vaatii Meksikon ja Keski-Amerikan hallituksia toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimet Yhdistyneissä Kansakunnissa päätettyjen vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. es

    
14. helmikuuta 2006 annetusta Euroopan parlamentin päätöslauselmasta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 43
2 kohta

2. pyytää hallituksia antamaan taloudellista ja teknistä tukea naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemistä ja siltä suojaamista koskeville toimille, kuten sukupuoleen 
liittyviä ongelmia koskevien valistus- ja koulutusohjelmien perustamiselle tai 
vahvistamiselle, ja pyytää niitä kasvattamaan murhatutkimuksista vastaavien 
elinten talousarvioita, luomaan tehokkaita suojelujärjestelmiä todistajille, uhreille 
ja heidän perheilleen, vahvistamaan tuomioistuinten, lainvalvontaviranomaisten 
kapasiteettia, jotta väkivallantekijät voidaan saada vastaamaan ja jotta heitä voidaan 
rankaista teoistaan, sekä torjumaan huumekauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta; 
kehottaa myös parantamaan tämän alan instituutioiden välistä koordinointia sekä 
valtioiden tasolla että Meksikon liittovaltion tasolla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 44
2 kohta

2. kehottaa kansallisia hallituksia Latinalaisen Amerikan maiden kanssa tehtyjen 
kahdenvälisten sopimusten puitteissa sekä Euroopan unionia strategisen 
kumppanuuden puitteissa antamaan taloudellista ja teknistä tukea naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemistä ja siltä suojaamista koskeville toimille, vahvistamaan 
tuomioistuinten, lainvalvontaviranomaisten kapasiteettia, jotta väkivallantekijät 
voidaan saada vastaamaan ja jotta heitä voidaan rankaista teoistaan, sekä torjumaan 
huumekauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta; kehottaa myös parantamaan tämän 
alan instituutioiden välistä koordinointia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 45
2 kohta

2. pyytää hallituksia, Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan 
yhteistyöohjelmien avulla sekä taloudellisesti ja teknisesti naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemistä ja siltä suojaamista koskeville toimille, vahvistamaan 
tuomioistuinten, lainvalvontaviranomaisten kapasiteettia, jotta väkivallantekijät 
voidaan saada vastaamaan ja jotta heitä voidaan rankaista teoistaan, sekä torjumaan 
huumekauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta; kehottaa myös parantamaan tämän 
alan instituutioiden välistä koordinointia;



AM\676854FI.doc 15/31 PE 392.138v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 46
2 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 47
2 a kohta (uusi)

2 a. vaatii asianomaisia valtioita tunnistamaan ja etsimään ne hallintoelinten 
virkamiehet, jotka ovat kätkeneet ongelman todellisen laajuuden tai jopa 
pahentaneet ongelmaa (esimerkiksi uhreja pahoinpitelevä poliisi tai 
hallintohenkilökunta, joka ei ota huomioon kanteluita), ja vaatii, että heitä 
rangaistaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 48
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä edistämään yhteistyötä ja vuoropuhelua 
Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, Keski-Amerikan maiden ja Meksikon välillä, 
tukemaan kaikilla tasoilla naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen tähtääviä 
aloitteita ja edistämään uhrien ja heidän perheidensä asianmukaisia suojelutoimia;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 49
2 b kohta (uusi)

2 b. kehottaa Euroopan unionia edistämään Meksikon ja Keski-Amerikan valtioiden 
instituutioiden välistä koordinointia, tukemaan naisiin kohdistuvan väkivallan 
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torjuntaa koskevien vaihto- ja yhteistyöohjelmien perustamista ja edistämään 
jäsenvaltioiden ja niiden kumppanien viranomaisten yhteistyötä keskinäistä tukea ja 
opetusta koskevien ohjelmien toteuttamiseksi tällä alalla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 50
4 kohta

4. vaatii Keski-Amerikan valtioita (poistetaan) toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
naisiin kohdistuvan väkivallan tehokkaaksi torjumiseksi; pyytää, että kyseisillä 
toimilla taataan (poistetaan) ihmisoikeuksien täydellinen kunnioittaminen
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja ihmisten oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevan Amerikan valtioiden julistuksen mukaisesti, ja kehottaa 
Meksikon liittovaltion hallitusta jatkamaan peräkkäisten hallintojen tässä asiassa
toteuttamia tarmokkaita toimia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 51
4 kohta

4. vaatii Keski-Amerikan valtioita (poistetaan) toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
naisiin kohdistuvan väkivallan tehokkaaksi torjumiseksi ja pyytää, että kyseisillä 
toimilla taataan kansalaisten ihmisoikeuksien täydellinen kunnioittaminen; kehottaa 
Meksikon hallitusta panemaan edeltävien hallintojen tätä tarkoitusta varten tekemät 
päätökset täytäntöön;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 52
4 kohta

4. vaatii Keski-Amerikan valtioita ja Meksikoa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
naisiin kohdistuvan väkivallan tehokkaaksi torjumiseksi ja pyytää, että kyseisillä 
toimilla taataan kansalaisten ihmisoikeuksien täydellinen kunnioittaminen,
esimerkiksi ilmaisella oikeusavulla uhreiksi joutuneille naisille ja heidän 
perheilleen;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 53
4 kohta

4. vaatii Keski-Amerikan valtioita ja Meksikoa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
naisiin kohdistuvan väkivallan tehokkaaksi torjumiseksi ja pyytää, että kyseisillä 
toimilla taataan kansalaisten ihmisoikeuksien täydellinen kunnioittaminen; vaatii 
perustamaan naisia koskevista asioista vastaavan valtuutetun, joka voi vastaanottaa 
uhrien tekemiä ilmoituksia kaikkialta maasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 54
5 kohta

5. pyytää Keski-Amerikan valtioita mukauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä 
naisten ja miesten välistä todellista tasa-arvoa vastaavaksi, ilmaisee tyytyväisyytensä 
Meksikon edistymisestä tässä suhteessa sen annettua liittovaltion lain syrjinnän 
ehkäisemisestä ja lopettamisesta ja yleisen lain naisten ja miesten tasa-arvosta ja
pyytää kyseisten maiden viranomaisia edistämään lainsäädäntöaloitteita, joissa 
perheväkivalta ja työpaikalla ja kaikilla julkisen elämän aloilla tapahtuva
seksuaalinen häirintä määritellään rikoksina1;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 55
5 kohta

5. kehottaa Keski-Amerikan valtioita (poistetaan) poistamaan kaikki naisia syrjivät 
kohdat kansallisesta lainsäädännöstään, tunnustaa Meksikon saavuttaman edistyksen 
tässä suhteessa sen annettua liittovaltion lain syrjinnän ehkäisemisestä ja 
lopettamisesta ja yleisen lain naisten ja miesten tasa-arvosta ja pyytää kyseisten 
maiden viranomaisia edistämään lainsäädäntöaloitteita, joissa perheväkivalta ja 
seksuaalinen häirintä määritellään rikoksina;

  
1 Meksikon tapauksessa on välttämätöntä laatia kyseiset määritelmät kaikissa Meksikon osavaltioissa. 
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 56
5 kohta

5. kehottaa Keski-Amerikan valtioita ja Meksikoa poistamaan kaikki naisia syrjivät 
kohdat kansallisesta lainsäädännöstään ja pyytää kyseisten maiden viranomaisia 
edistämään lainsäädäntöaloitteita, joissa perheväkivalta ja seksuaalinen häirintä 
määritellään rikoksina, ja kehottaa niitä laatimaan politiikkaa ja normeja 
rankaisemattomuuden torjumiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi naismurhista 
kärsimään joutuneiden kanssa työskentelevien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
muotoilemien suositusten ja johtopäätösten perusteella;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 57
5 kohta

5. kehottaa Keski-Amerikan valtioita ja Meksikoa poistamaan kaikki naisia syrjivät 
kohdat kansallisesta lainsäädännöstään ja pyytää kyseisten maiden viranomaisia 
edistämään lainsäädäntöaloitteita, joilla varmistetaan naisten ja miesten oikeuksien 
todellinen tasa-arvo ja joissa perheväkivalta ja seksuaalinen häirintä määritellään 
vakavina rikoksina1;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 58
6 kohta

6. vaatii Keski-Amerikan ja Meksikon hallituksia kunnioittamaan naismurhista 
kärsimään joutuneiden tuesta vastaavien kansalaisjärjestöjen ja valtiosta 
riippumattomien järjestöjen työtä ja helpottamaan sitä, kunnioittamaan uhrien 
omaisia ja ihmisoikeuksien puolustajia ja luomaan tehokkaan suojelujärjestelmän 
todistajille ja edistämään uhrien perheille tarkoitettuja sovintomekanismeja, joissa 
rahallisen korvauksen lisäksi annetaan psykologista tukea ja avustetaan oikeusavun
saatavuudessa, sekä käymään vuoropuhelua näiden kanssa ja tunnustamaan näiden 

  
1 Meksikon tapauksessa on välttämätöntä laatia kyseiset määritelmät kaikissa Meksikon osavaltioissa. 
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olennaisen tärkeän tehtävän yhteiskunnassa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 59
6 kohta

6. vaatii Keski-Amerikan ja Meksikon hallituksia vahvistamaan yhteistyöpuitteita
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja uhrien omaisten kanssa sekä käymään 
vuoropuhelua näiden kanssa ja tunnustamaan näiden olennaisen tärkeän tehtävän 
yhteiskunnassa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 60
7 kohta

7. vaatii Keski-Amerikan valtioita ja Meksikoa vahvistamaan toimenpiteitä, joilla 
pyritään takaamaan työntekijöiden, erityisesti naisten oikeudet valtioiden
kansallisessa lainsäädännössä1 kaikkien työmarkkinaosapuolten osallistumisen 
avulla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 61
7 kohta

7. vaatii Keski-Amerikan valtioita (poistetaan) takaamaan naisten työoikeudet 
kansallisessa lainsäädännössään kaikilla valtiovallan tasoilla ja pyytää niitä 
huolehtimaan siitä, että monikansalliset yritykset noudattavat yhteiskunnallista 
vastuutaan ja kunnioittavat työntekijöidensä integriteettiä ja työoikeuksia;

Or. fr

  
1 Idem.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 62
7 kohta

7. vaatii Keski-Amerikan valtioita (poistetaan) takaamaan naisten työoikeudet 
kansallisessa lainsäädännössään ja pyytää niitä huolehtimaan siitä, että 
monikansalliset yritykset noudattavat yhteiskunnallista vastuutaan ja kunnioittavat 
työntekijöidensä integriteettiä ja työoikeuksia;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 63
7 kohta

7. vaatii Keski-Amerikan valtioita ja Meksikoa takaamaan naisten työoikeudet 
kansallisessa lainsäädännössään ja pyytää niitä huolehtimaan siitä, että monikansalliset 
yritykset noudattavat yhteiskunnallista vastuutaan ja kunnioittavat työntekijöidensä 
integriteettiä, turvallisuutta, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja työoikeuksia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 64
7 a kohta (uusi)

7 a. vaatii Belizen, Hondurasin ja Nicaraguan hallituksia ratifioimaan kaikkinaisen 
naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta tehdyn yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 65
8 kohta

8. kehottaa komissiota harkitsemaan strategisia sopimuksia koskevien tulevien 
neuvottelujen aikana sitä, että sopimuksiin sisällytetään molemminpuolinen velvoite 
panna täytäntöön ihmisoikeus- ja demokratialauseke, jonka muotoilussa 
painotetaan kansainvälisistä sopimuksista ja jäsenvaltioiden, Meksikon ja Keski-
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Amerikan maiden välisistä sopimuksista johtuvia velvoitteita, ottaen erityisesti 
huomioon kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta tehdyn 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan sekä ihmisten oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevan Amerikan valtioiden julistuksen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 66
8 kohta

8. pyytää komissiota edistämään nykyisten ja neuvoteltavien sopimusten yhteydessä 
sellaisten ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen täytäntöönpanomekanismien 
käyttöönottoa, joiden oikeudellinen muotoilu perustuu Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden, Meksikon ja Keski-Amerikan maiden välillä tehdyistä
kansainvälisistä sopimuksista johtuviin velvoitteisiin ja sitoumuksiin, ottaen erityisesti 
huomioon kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta tehdyn 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 67
8 kohta

8. pyytää komissiota edistämään nykyisten ja neuvoteltavien sopimusten yhteydessä 
sellaisten ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen täytäntöönpanomekanismien 
käyttöönottoa, joiden oikeudellinen muotoilu perustuu kansainvälisistä sopimuksista 
johtuviin velvoitteisiin ja sitoumuksiin, ottaen erityisesti huomioon naisten 
oikeuksien kunnioittamisen ja naisten ja miesten tasa-arvon, joista on säädetty 
kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa
ja sen valinnaisessa pöytäkirjassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 68
9 kohta

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 69
9 kohta

9. kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan unionia laatimaan yhdessä Meksikon ja Keski-
Amerikan maiden hallitusten kanssa yhteisiä strategioita kaikkinaisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi sekä edistämään uhrien, heidän perheidensä ja 
kansalaisyhteiskunnan koordinointia ja näkyvyyttä sekä niiden elinten palvelujen 
saatavuutta, jotka on luotu torjumistoimien kanavoimiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 70
9 kohta

9. kehottaa OECD:n, Maailman kauppajärjestön, kansainvälisen työjärjestön ja 
komission Keski-Amerikasta ja Meksikosta vastaavia rakenteita laatimaan
monikansallisille yrityksille tarkoitetun erityisohjelman, jolla pyritään varmistamaan 
työntekijöille, jotka ovat vastaanottavan maan kansalaisia, turvallisuus, 
ihmisarvoiset työolosuhteet sekä naisten ja miesten samapalkkaisuus;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 71
9 kohta

9. pyytää Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden Meksikon lähetystöjä puuttumaan 
monikansallisten yritysten toimintaan yhteistyössä OECD:n Meksikon yhteyselimen 
kanssa, jotta ne varmistaisivat työntekijöidensä turvallisuuden, edistäisivät 
ihmisarvoisia työolosuhteita ja lopettaisivat kaiken palkkasyrjinnän;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 72
9 kohta

9. pyytää Euroopan unionin lähetystöä laatimaan OECD:n Meksikon yhteyselimen 
kanssa monikansallisten yritysten naistyöntekijöille tarkoitetun erityisohjelman, jolla 
pyritään varmistamaan naisten turvallisuus, ihmisarvoiset työolosuhteet sekä naisten ja 
miesten samapalkkaisuus;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 73
9 a kohta (uusi)

9 a. pyytää Euroopan unionia sen Meksikon ja Keski-Amerikan kanssa tekemän 
yhteistyön puitteissa asettamaan alueen oikeus- ja rangaistusjärjestelmän 
uudistamisen ja vahvistamisen ensisijaiseksi tavoitteeksi edistämällä parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa, valistuskampanjoiden käynnistämistä ja uhrien, todistajien ja 
heidän perheenjäsentensä suojelumekanismien perustamista erityisesti naismurhien 
ilmiannoissa; katsoo, että tähän yhteistyöhön on otettava mukaan muita osapuolia, 
muun muassa OECD:n Meksikon yhteyselin, jotta ohjelmia ja mekanismeja, joilla 
varmistetaan naisten turvallisuus, ihmisarvoiset työolosuhteet ja samapalkkaisuus, 
laaditaan korkeimmalla tasolla;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 74
10 kohta

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 75
10 kohta

10. pyytää, että Euroopan unioni (poistetaan) kiinnittää yhteistyön puitteissa erityistä 
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huomiota (poistetaan) oikeusjärjestelmän uudistamiseen ja vahvistamiseen, ennalta 
ehkäisevistä toimista (tiedotuskampanjat), oikeuslaitoksen (poliisi, asianajajat ja 
tuomarit) uudistamisesta sekä uhrien, todistajien ja perheenjäsenten suojelusta ja 
vankilajärjestelmän uudistamisesta alkaen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 76
10 kohta

10. pyytää, että Euroopan unioni (poistetaan) kiinnittää yhteistyön puitteissa erityistä 
huomiota (poistetaan) oikeusjärjestelmän uudistamiseen ja vahvistamiseen, ennalta 
ehkäisevistä toimista (tiedotuskampanjat), oikeuslaitoksen (poliisi, asianajajat ja 
tuomarit) uudistamisesta sekä uhrien, todistajien ja perheenjäsenten suojelusta ja 
vankilajärjestelmän uudistamisesta alkaen;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 77
11 kohta

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 78
11 kohta

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 79
11 kohta

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 80
11 kohta

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 81
11 kohta

11. pyytää Euroopan unionia perustamaan ”koordinaattorin” viran Meksikon ja Keski-
Amerikan lähetystöihinsä; katsoo, että koordinaattorin tehtävänä olisi koordinoida 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lähetystöjen sekä OECD:n Meksikon 
yhteyselimen ponnisteluja, (poistetaan) tutustuttaa kyseisten elimien henkilöstö 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin ja erityisesti naisiin kohdistuvan 
väkivallan ongelmaan, toimia sen varmistamiseksi, että naismurhia koskevaa 
kysymystä käsitellään kaikilla poliittisen vuoropuhelun tasoilla, jotta naismurhien 
rankaisemattomuus häviää, ja esittää vuosikertomus Euroopan parlamentin naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalle;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 82
11 a kohta (uusi)

11 a. kehottaa komissiota kannustamaan ihmisoikeuksien edistämiseen tähtäävää 
ohjelmaa, jolla jatkettaisiin viime vuosien aikana toteutettuja toimia ja jolla olisi 
kolme ensisijaista tavoitetta: a) Meksikon lainsäädännön yhdenmukaistaminen 
ihmisoikeuksien alalla hyväksyttyjen kansainvälisten sitoumusten, kuten Istanbulin 
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pöytäkirjan (kidutuksen vastainen yleissopimus) kanssa b) naisiin ja miehiin 
kohdistuvan väkivallan poistaminen, c) oikeusjärjestelmän uudistaminen; ehdottaa, 
että budjettiviranomaiset perustavat Euroopan unionin talousarvioon kahdenvälistä 
yhteistyötä koskevan budjettikohdan mukaisen erityisen budjettikohdan, joka koskee 
tämän alueen ihmisoikeuksia edistäviä ohjelmia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 83
11 a kohta (uusi)

11 a. vaatii komissiota jatkamaan yhdessä Meksikon ja Keski-Amerikan maiden kanssa 
viime vuosien aikana ihmisoikeuksien alalla toteutettuja toimia ja vahvistamaan 
toimia, jotka liittyvät naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen, 
oikeusjärjestelmän parantamiseen ja lainsäädännön yhdenmukaistamiseen 
ihmisoikeuksien alalla tehtyjen kansainvälisten sitoumusten avulla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 84
11 a kohta (uusi)

11 a. pyytää komission Meksikon lähetystöä panemaan mahdollisimman pian täytäntöön 
uuden ihmisoikeuksia koskevan ohjelman, jolla jatketaan viime vuosien aikana 
toteutettuja toimia ja jolla on kolme toimintalinjaa: a) Meksikon lainsäädännön 
yhdenmukaistaminen ihmisoikeuksien alalla tehtyjen kansainvälisten sitoumusten, 
muun muassa Istanbulin pöytäkirjan (kidutuksen ja muiden julmien rangaistusten 
tai julman kohtelun vastaiseen yleissopimukseen liittyvä valinnainen pöytäkirja) 
mukaisesti, b) naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen ja c) oikeusjärjestelmän 
uudistaminen;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 85
11 b kohta (uusi)

11 b. pyytää komissiota osoittamaan ihmisoikeuksiin Meksikossa ja Keski-Amerikassa 
liittyville ohjelmille itsenäisen budjettikohdan kahdenväliseen yhteistyöhön 
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osoitetussa talousarviossa, jotta niille osoitettuja vähäisiä taloudellisia resursseja ei 
verotettaisi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 86
12 kohta

12. kehottaa Euroopan unionia huolehtimaan siitä, että (poistetaan) Meksikon liittovaltion 
hallituksen ja Keski-Amerikan valtioiden hallitusten kanssa käytävässä 
vuoropuhelussa käsitellään järjestelmällisesti naisiin kohdistuvan väkivallan 
ongelmaa, erityisesti naismurhia sekä uhrien omaisten ja tukijärjestöjen oikeutta saada 
asiansa oikeuden käsiteltäväksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 87
12 kohta

12. kehottaa Euroopan unionia huolehtimaan siitä, että (poistetaan) Meksikon liittovaltion 
hallituksen ja Keski-Amerikan hallitusten kanssa käytävässä vuoropuhelussa 
käsitellään järjestelmällisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaa, erityisesti 
naismurhia sekä uhrien omaisten ja tukijärjestöjen oikeutta saada asiansa oikeuden 
käsiteltäväksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 88
13 kohta

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 89
13 kohta

13. kehottaa komissiota vahvistamaan sukupuoleen liittyvää ulottuvuutta Meksikoa 
koskevassa strategia-asiakirjassa vuosiksi 2007–2013, ja kehottaa tekemään 
arvioinnin asiakirjan tarkistamisella saaduista tuloksista;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 90
13 kohta

13. kiittää Meksikon hallitusta toteutetuista ponnisteluista sukupuolta koskevissa 
kysymyksissä ja vaatii asianosaisia yhteisön elimiä tukemaan tämän alan jatkuvan 
vuoropuhelun ja myönteisten käytäntöjen vaihdon täytäntöönpanoa ja antamaan 
siihen oman panoksensa; pahoittelee sukupuolten tasa-arvoa koskevan kysymyksen 
ylimalkaista käsittelyä Meksikoa koskevassa strategia-asiakirjassa vuosiksi 2007–
2013 ja pyytää, että kyseisten asiakirjojen sekä niitä seuraavien asiakirjojen 
kolmivuotistarkistuksen yhteydessä sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva 
yhteistyö ulotetaan koskemaan myös naismurhia; pyytää myös naismurhien ja niihin 
syyllistyneiden rankaisemattomuuden torjumista sekä uhrien omaisten oikeutta saattaa 
asiansa oikeuden käsiteltäväksi koskevan toimintasuunnitelman sisällyttämistä 
kyseisiin strategia-asiakirjoihin;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Anna Záborská

Tarkistus 91
13 a kohta (uusi)

13 a. kiittää Meksikon liittovaltion hallitusta naisten ja miesten välisen syrjimättömyyden 
alalla toteutetuista ponnisteluista; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan näitä 
toimenpiteitä ja antamaan oman panoksensa alan parhaiden käytäntöjen vaihtoa
edistävän rakenteellisen vuoropuhelun aloittamiselle;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 92
14 kohta

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 93
14 kohta

14. pyytää laatimaan mahdollisimman pian raportin naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumisessa saavutetusta edistyksestä Keski-Amerikan valtioiden kanssa tehtävistä 
assosiaatiosopimuksista käytävien neuvottelujen yhteydessä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 94
16 kohta

16. kehottaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lähetystöjä järjestämään 
kaikkinaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, naismurhia ja niiden 
rankaisemattomuutta maailmanlaajuisesti koskevan pyöreän pöydän keskustelun, 
johon osallistuvat eri verkostot ja parlamentaariset aloitteet, tutkimuskeskukset, 
ihmisoikeusjärjestöt sekä tasa-arvonedistämisjärjestöt ja uhrien omaisten järjestöt;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 95
16 kohta

16. kehottaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lähetystöjä järjestämään 
kaikkinaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan pyöreän pöydän keskustelun, 
johon osallistuvat eri verkostot ja parlamentaariset aloitteet, tutkimuskeskukset, 
ihmisoikeusjärjestöt sekä tasa-arvonedistämisjärjestöt ja uhrien omaisten järjestöt;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela ja Raimon Obiols i Germà

Tarkistus 96
17 kohta

17. pyytää yhteisön edustajaa EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja 
Euroopan parlamentin suhteista Keski-Amerikan valtioihin vastaavaa valtuuskuntaa 
sisällyttämään järjestelmällisesti alueelle suuntautuvien vierailujensa ohjelmaan 
naisten ja miesten tasa-arvoa käsittelevän politiikan tilaa koskevan asiakohdan
ihmisoikeustilanteen järjestelmällisen seuraamisen varmistamiseksi, kuten 
Euroopan parlamentin valtuuskuntien puheenjohtajien vuonna 2006 pidetyssä 
konferenssissa hyväksyttyjen normien mukaisesti;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 97
17 kohta

17. pyytää (poistetaan) EU:n ja Meksikon parlamentaarista sekavaliokuntaa ja Euroopan 
parlamentin suhteista Keski-Amerikan valtioihin vastaavaa valtuuskuntaa 
sisällyttämään järjestelmällisesti työhönsä sukupuolta koskevan ulottuvuuden,
kiinnittämään erityistä huomiota naisten murhiin ja jatkamaan parlamentaaristen 
vierailujen aikana työtään vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 98
17 kohta

17. pyytää yhteisön edustajaa EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja 
Euroopan parlamentin suhteista Keski-Amerikan valtioihin vastaavaa valtuuskuntaa 
sisällyttämään järjestelmällisesti alueelle suuntautuvien vierailujensa ohjelmaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, naismurhia ja niiden rankaisemattomuutta
Meksikossa, Keski-Amerikassa ja Euroopassa koskevan asiakohdan ja 
sisällyttämään sen myös Meksikon ja Keski-Amerikan maiden Eurooppaan 
suuntautuvien parlamentaaristen vierailujen ohjelmaan;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 99
17 kohta

17. kehottaa EU:n ja Meksikon parlamentaarista sekavaliokuntaa ja sen suhteista Keski-
Amerikan valtioihin vastaavaa valtuuskuntaa sisällyttämään järjestelmällisesti 
sukupuoleen liittyvää väkivaltaa, naismurhia ja niiden rankaisemattomuutta 
Meksikossa Keski-Amerikassa ja Euroopassa koskevan asiakohdan vastaavien 
parlamentaaristen vierailujensa ohjelmaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 100
18 kohta

18. ehdottaa, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta, 
ihmisoikeuksien alivaliokunta ja asianomaiset toimivaltaiset valtuuskunnat järjestävät 
ennen Liman huippukokousta yhteisen kuulemistilaisuuden toteutettujen toimien, 
mukaan lukien kahden hollantilaisnaisen murhaa Meksikossa koskevien toimien, sekä
tällä alalla perustettujen meksikolaisten elinten kokemusten arvioimiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther Herranz García ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tarkistus 101
18 kohta

18. ehdottaa, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta, 
ihmisoikeuksien alivaliokunta ja asianomaiset toimivaltaiset valtuuskunnat järjestävät 
ennen Liman huippukokousta yhteisen kuulemistilaisuuden naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevien sekä Euroopan unionissa että Latinalaisessa 
Amerikassa toteutettujen toimien arvioimiseksi;

Or. es


