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Euroopan parlamentin päätöslauselma perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa 

(2013–2014) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osan ja asiaan 

liittyvät artiklat, 

– ottaa huomioon muun muassa SEU-sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 3 kohdan toisen 

alakohdan sekä 6, 7 ja 9 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan 

ja erityisesti sen 7 kohdan, 

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 allekirjoitetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

josta annettiin juhlallinen julistus 12. joulukuuta 2007 Strasbourgissa ja joka tuli 

voimaan yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa joulukuussa 2009, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokouksessaan vuonna 1948 

hyväksymän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon YK:n yleissopimukset ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi sekä niiden mukaisten elinten oikeuskäytännön, 

– ottaa huomioon New Yorkissa 13. joulukuuta 2006 tehdyn vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, jonka EU ratifioi 23. joulukuuta 2010, 

– ottaa huomioon New Yorkissa 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen 

lapsen oikeuksista, 

– ottaa huomioon seuraavat YK:n lapsen oikeuksien komitean esittämät yleiset huomiot: 

nro 7 (2005) lapsen oikeuksien toteuttamisesta varhaislapsuudessa, nro 9 (2006) 

vammaisten lasten oikeuksista, nro 10 (2007) lasten oikeudesta nuoriso-

oikeusjärjestelmään, nro 12 (2009) lapsen oikeudesta tulla kuulluksi, nro 13 (2011) 
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lapsen oikeudesta elää vapaana kaikista väkivallan muodoista sekä nro 14 (2013) lapsen 

oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon, 

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n 

yleissopimuksen vuodelta 1979 ja Pekingin toimintaohjelman, suosituksista komissiolle 

naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta 25. helmikuuta 2014 antamansa 

päätöslauselman
1
, komission tiedonannosta ”Nollatoleranssi naisten sukuelinten 

silpomiseen” 6. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman
2
 sekä naisiin ja tyttöihin 

kohdistuvan kaikenlaisen väkivallan, myös sukuelinten silpomisen, ehkäisystä ja 

torjunnasta 5. kesäkuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 

yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus), Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön sekä Euroopan neuvoston 

parlamentaarisen yleiskokouksen, ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun sekä 

Venetsian komission yleissopimukset, suositukset, päätöslauselmat ja selonteot, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston 27. kesäkuuta 2014 hyväksymät strategiset 

suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus), 

– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 

kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 

direktiivin 2000/43/EY
3
, 

– ottaa huomioon jäsenvaltioissa toteutettavista romanien integraatiota edistävistä 

tuloksellisista toimenpiteistä 9. joulukuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen
4
, 

– ottaa huomioon prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan 

unionin direktiivipaketin
5
, 

– ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen 

torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2008/913/YOS
6
, 

– ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 

suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 5. huhtikuuta 

2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU
7
, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0126. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0105. 
3 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22. 
4 EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1. 
5 20. lokakuuta 2010 annettu direktiivi 2010/64/EU, 22. toukokuuta 2012 annettu direktiivi 2012/13/EU ja 

22. lokakuuta 2013 annettu direktiivi 2013/48/EU. 
6 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55. 
7 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset ja oikeuskäytännön sekä 

jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten oikeuskäytännön, joissa perusoikeuskirjaa 

pidetään yhtenä viitteenä kansallisen lain tulkinnassa, 

– ottaa huomioon uuden komission poliittiset suuntaviivat, jotka puheenjohtaja Juncker 

esitteli Euroopan parlamentille 15. heinäkuuta 2014,  

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 

puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY
1
 sekä 

ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, 

iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanosta (COM(2008)0426), 

– ottaa huomioon ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian (2012–2016) 

(COM(2012)0286) ja erityisesti kohdat, jotka koskevat lastensuojelujärjestelmiä 

koskevien suuntaviivojen laatimisen rahoittamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa, 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman kansallisten romaneja 

koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanossa edistymisestä
2
, 

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman ilman huoltajaa olevien 

alaikäisten tilanteesta EU:ssa
3
, 

– ottaa huomioon päätöslauselmansa perus- ja ihmisoikeuksista, vähemmistöjen 

suojelusta ja syrjinnän torjuntaa koskevista toimintapolitiikoista, 

– ottaa huomioon Frans Timmermansin kuulemistilaisuuden Euroopan parlamentissa 

7. lokakuuta 2014 ja hänen osallistumisensa istuntoon 11. helmikuuta 2015, 

– ottaa huomioon Dimitris Avramopoulosin kuulemistilaisuuden Euroopan parlamentissa 

30. syyskuuta 2014, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. katsoo, että ihmisoikeuksien, perusvapauksien, demokratian sekä EU:n 

perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussäädöksissä (kuten ihmisoikeuksien 

yleismaailmallinen julistus, Euroopan ihmisoikeussopimus, kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia 

ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus) vahvistettujen 

arvojen ja periaatteiden kunnioittaminen ja edistäminen ovat EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden velvoitteita ja että niiden on oltava Euroopan yhdentymisen keskiössä; 

B. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin perustana olevat 

arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan 

                                                 
1
 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 26. 

2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0594. 
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0387. 
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luettuina, ja että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja, joita unionin samoin kuin 

yksittäisten jäsenvaltioiden on kunnioitettava kaikessa toiminnassaan niin sisäisellä kuin 

ulkoisella tasolla; toteaa, että komissio on SEU-sopimuksen 17 artiklan nojalla 

velvollinen huolehtimaan siitä, että perussopimuksia sovelletaan;  

C. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 6 artiklan mukaisesti unionilla on velvollisuus 

kunnioittaa toiminnassaan perusoikeuksia toimivallasta riippumatta; kannustaa 

jäsenvaltioita toimimaan samoin; 

D. panee merkille, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan unionin 

perusoikeuskirja sisällytettiin kokonaisuudessaan perussopimuksiin ja että se sitoo 

vastedes oikeudellisesti EU:n toimielimiä, virastoja ja muita elimiä samoin kuin 

jäsenvaltioita EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä; katsoo, että EU:n 

toimielimissä ja jäsenvaltioissa on kehitettävä aito perusoikeuksien kulttuuri, jota 

edistetään ja vahvistetaan erityisesti silloin, kun sovelletaan EU:n lainsäädäntöä sekä 

unionissa että suhteissa kolmansien maiden kanssa; 

E. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 2 ja 3 artiklassa tunnustetaan oikeus elämään ja 

oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen; 

F. ottaa huomioon, että unionin toiminnan pontimena on olettamus siitä ja keskinäinen 

luottamus siihen, että unionin jäsenvaltiot kunnioittavat demokratiaa, 

oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia sellaisina kuin niistä määrätään Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa, erityisesti vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueen kehittämisen sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 

yhteydessä;  

G. ottaa huomioon, että korruptiosta seuraa yhteiskunnallista vahinkoa ja 

perusoikeusloukkauksia; toteaa, että tehokas, riippumaton ja puolueeton 

oikeusjärjestelmä on oikeusvaltion keskeinen edellytys, ja sen avulla varmistetaan 

kansalaisten perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien suojelu Euroopassa; 

H. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 4 artiklassa vahvistetaan kaikenlaisen 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto; 

I. toteaa, että maailman väestöstä kolmasosa ja unionin väestöstä viidesosa on lapsia; ottaa 

huomioon, että lasten oikeudet kuuluvat niihin ihmisoikeuksiin, joita unionin ja sen 

jäsenvaltioiden on kunnioitettava ja suojeltava; ottaa huomioon, että lasten tilanne 

Euroopassa ja muualla maailmassa on kaikkea muuta kuin tyydyttävä ja että näiden 

heikossa asemassa olevien kansalaisten oikeuksia rajoitetaan ja loukataan edelleen 

monin tavoin;  

J. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen V osastossa tarkoitetun vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen toteutuminen edellyttää, että unioni ja sen jäsenvaltiot 

kunnioittavat täysin perusoikeuksia; 

K. katsoo, että oikeusvaltioperiaate on eurooppalaisen liberaalin demokratian selkäranka ja 

yksi unionin perusperiaatteista, jotka johtuvat kaikkien jäsenvaltioiden yhteisestä 

valtiosääntöperinteestä; 



 

AM\1071388FI.doc  PE565.784v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

L. ottaa huomioon, että Välimerellä on menetetty viime aikoina tuhansia henkiä 

ennennäkemättömällä tavalla, joten unionilla on vastuu ryhtyä toimiin ihmishenkien 

pelastamiseksi, ihmiskauppiaiden pysäyttämiseksi ja turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten auttamiseksi ja suojelemiseksi; 

M. toteaa, että turvapaikkaoikeus taataan vuonna 1951 tehdyssä pakolaisten oikeusasemaa 

koskevassa yleissopimuksessa (Geneven yleissopimus) sekä 31. tammikuuta 1967 

hyväksytyssä pöytäkirjassa; 

N. ottaa huomioon, että äärinationalismia, rasismia, muukalaisvihaa ja 

suvaitsemattomuutta esiintyy edelleen yhteiskunnissamme; huomauttaa, että ne 

näyttävät itse asiassa olevan lisääntymässä monissa jäsenvaltioissa; 

O. toteaa, että oikeus vetoomusten esittämiseen on luonut tiukan siteen unionin 

kansalaisten ja Euroopan parlamentin välille; toteaa, että eurooppalainen kansalaisaloite 

on luonut unionin kansalaisten ja toimielinten välille uuden suoran yhteyden, joka 

saattaa tehostaa perusoikeuksien ja kansalaisten oikeuksien kehittämistä; 

P. toteaa, että Euroopassa on noin 80 miljoonaa vammaista henkilöä; toteaa, että 

vammaiset henkilöt jäävät yhä usein vaille osallistamiseen liittyvää apua ja tukea; 

toteaa, että unionilla on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen sopimuspuolena velvollisuus edistää, suojella ja kunnioittaa 

vammaisten henkilöiden oikeuksia yleissopimuksen mukaisesti; 

Q. toteaa, että naiset ja tytöt ovat sukupuoleen perustuvan väkivallan pääasialliset uhrit; 

ottaa huomioon, että sukuelinten silpominen on käytäntö, jonka sadattuhannet 

Euroopassa elävät naiset ovat joutuneet kokemaan, ja se uhkaa tuhansia tyttöjä; 

R. katsoo, että naisten ja lasten ihmiskauppa ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat räikeä 

loukkaus ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja oikeuden ja demokratian perusperiaatteita 

vastaan; katsoo, että naiset ovat nykyisin entistä alttiimpia tällaisille riskeille 

lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden ja kohonneen työttömyys- ja köyhyysriskin 

vuoksi; 

S. ottaa huomioon, että romanit, jotka muodostavat Euroopan suurimman etnisen 

vähemmistön, ovat edelleen vakavan syrjinnän, rasististen hyökkäysten, vihapuheen, 

köyhyyden ja syrjäytymisen uhreja; 

T. katsoo, että ikääntyneillä henkilöillä on perusoikeuskirjan mukaisesti oikeus 

ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua yhteiskunnalliseen 

elämään ja kulttuurielämään; 

1. pitää olennaisena taata SEU-sopimuksen 2 artiklassa määrättyjen yhteisten 

eurooppalaisten arvojen kaikkinainen kunnioittaminen sekä unionin että kansallisessa 

lainsäädännössä; painottaa, että unioni on velvollinen antamaan lainsäädäntöä 

perussopimuksissa määrätyn toimivaltansa sallimissa rajoissa ja toissijaisuusperiaatetta 

noudattaen;  
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2. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että lainsäädäntöehdotuksissa ja 

toimintapolitiikoissa noudatetaan perusoikeuskirjaa ja kunnioitetaan perusoikeuksia ja 

että EU:n lainsäädännön ja sen jäsenvaltioissa tapahtuvan täytäntöönpanon vaikutuksia 

perusoikeuksiin tarkastellaan järjestelmällisesti EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa 

koskevissa arviointikertomuksissa, EU:n lainsäädännön soveltamisen seurantaa 

koskevissa vuosikertomuksissa ja vaikutustenarvioinneissa; 

3. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 6 artiklassa edellytetään unionin liittyvän Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen; ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 

lausunnon 2/2013; kehottaa komissiota ja neuvostoa huolehtimaan tarvittavista 

välineistä, joilla varmistetaan, että edellä mainittu, perussopimuksiin kirjattu velvoite 

täytetään ilman turhia viivästyksiä; katsoo, että tässä on sovellettava täyttä avoimuutta, 

koska näin saadaan käyttöön lisämekanismi, jolla parannetaan perusoikeuksien 

kunnioittamista ja vahvistetaan yksittäisten henkilöiden suojaa tapauksissa, joissa 

perusoikeuksia, kuten oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, loukataan, ja jolla 

saadaan EU:n toimielimet paremmin vastuuseen toimistaan tai toimimattomuudestaan 

perusoikeuksien saralla; 

4. pitää myönteisenä, että komissioon nimitettiin ensimmäinen varapuheenjohtaja, jolla on 

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen ja perusoikeuskirjaan liittyvää toimivaltaa; 

panee merkille lausunnon, jonka varapuheenjohtajaehdokas antoi 

kuulemistilaisuudessaan parlamentissa ja jonka mukaan nykyinen lainsäädäntö ja 

nykyiset menettelyt riittävät varmistamaan oikeusvaltioperiaatteen, ja pitää 

myönteisenä, että hän on sitoutunut panemaan asianmukaisesti täytäntöön EU:n 

toimintakehyksen oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi, jotta voidaan käsitellä ja 

ratkaista tilanteet, joissa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuu järjestelmätason uhka, ja 

siten toimia SEU-sopimuksen 7 artiklassa määrättyjä mekanismeja edeltäen ja 

täydentäen; on ilahtunut hänen aikomuksestaan järjestää vuosittain EU:n perusoikeuksia 

koskeva keskustelutilaisuus, johon osallistuvat kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, 

myös Euroopan parlamentti; 

5. painottaa tarvetta hyödyntää täysimääräisesti nykyisiä mekanismeja, jotta varmistetaan 

SEU-sopimuksen 2 artiklassa ja perusoikeuskirjassa määrättyjen perusoikeuksien ja 

unionin arvojen kunnioittaminen, suojeleminen ja edistäminen; korostaa tässä 

yhteydessä, että kaikki nykyisissä perussopimuksissa määrätyt välineet on otettava 

käyttöön ja niitä on alettava soveltaa kiireellisesti; 

6. painottaa, että nykyisiä mekanismeja on hyödynnettävä täysimääräisesti ja on 

käynnistettävä objektiivisia arviointeja ja tutkimuksia ja turvauduttava perustelluissa 

tapauksissa rikkomismenettelyyn; 

7. panee merkille komission tiedonannon uudesta EU:n toimintakehyksestä 

oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi ja toteaa, että toimintakehys koostuu komission 

ja asianomaisen jäsenvaltion jäsennellystä vuoropuhelusta ja että prosessi sisältää 

komission toteuttaman arvioinnin, komission antaman suosituksen ja suosituksen 

jatkotoimenpiteet keinona korjata nykyiset puutteet perusoikeuksien ja 

oikeusvaltioperiaatteen loukkaamisen ehkäisemisessä ja selvittämisessä; toteaa, että 
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komissio aikoo tiedottaa parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kunkin vaiheen 

edistymisestä;  

8. kehottaa komissiota käynnistämään tarvittaessa tämän toimintakehyksen, jotta  

a) parannetaan EU:n valmiuksia toimia ja puuttua tietyntyyppisiin 

oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin kriisitilanteisiin käsittelemällä tapauksen 

keskeistä kysymystä; 

b) hyödynnetään paremmin Euroopan neuvoston asiantuntemusta ja luodaan 

virallinen yhteistyökanava oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevia 

asioita varten; tehostetaan toimia, jotta kaikki EU:n toimielinten, Euroopan 

neuvoston ja perusoikeusviraston toteuttamat asiaankuuluvat seurantatoimet ja 

arvioinnit, jotka koskevat perusoikeuksien tilannetta EU:ssa ja yksittäisissä 

jäsenvaltioissa, olisivat entistä helpommin saatavilla;  

c) varmistetaan, että jos kysymystä ei pystytä ratkaisemaan toimintakehyksen 

mukaisessa kolmivaiheisessa prosessissa, komissio arvioi mahdollisuutta 

aktivoida jokin SEU-sopimuksen 7 artiklassa määrätyistä mekanismeista;  

9. pitää myönteisenä, että neuvosto aikoo käydä yleisten asioiden neuvostossa 

oikeusvaltioperiaatetta jäsenvaltioissa koskevan vuotuisen vuoropuhelun, jonka tulokset 

arvioidaan vuoden 2016 loppupuolella; 

10. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan selvityksen perusoikeuskirjassa taattujen 

perusoikeuksien väitetyistä loukkauksista ja ryhtymään näitä väitteitä koskeviin toimiin, 

mikäli niiden paikkansapitävyys voidaan todistaa; kehottaa etenkin komissiota 

käynnistämään rikkomismenettelyjä, mikäli jäsenvaltioiden epäillään loukanneen näitä 

oikeuksia; 

11. muistuttaa, että on ratkaisevan tärkeää soveltaa unionin lainsäädäntöä ja saattaa se 

oikea-aikaisesti ja oikein osaksi kansallista lainsäädäntöä, etenkin kun sillä vaikutetaan 

perusoikeuksiin tai kehitetään niitä; 

Vapaus ja turvallisuus 

12. toteaa, että terrorismitapaukset ovat saaneet unionin ja jäsenvaltiot tehostamaan 

terrorismin ja radikalisoitumisen vastaisia toimenpiteitään; korostaa, että kaikkien 

turvallisuutta koskevien toimenpiteiden olisi oltava sopusoinnussa demokratian 

periaatteiden, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien kanssa;  

13. myöntää, että kansainvälisen kyberrikollisuuden ja kyberterrorismin voimakas 

leviäminen asettaa vakavia haasteita ja herättää vakavaa huolta perusoikeuksien 

suojelemisesta verkkoympäristössä; pitää olennaisena, että unioni kehittää 

kyberturvallisuutta koskevaa huipputason asiantuntemusta, jotta kyberavaruudessa 

noudatetaan entistä paremmin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklaa; 

14. korostaa, että perusoikeuksien takaaminen nykyisessä tietoyhteiskunnassa on unionille 

keskeinen haaste, sillä tieto- ja viestintätekniikan kasvava käyttö muodostaa 
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kyberavaruudessa uusia perusoikeuksiin kohdistuvia uhkia; toteaa, että näiden 

oikeuksien suojelua olisi vahvistettava varmistamalla, että niitä edistetään ja suojellaan 

verkkoympäristössä samalla tavalla ja yhtä laajasti kuin sen ulkopuolella;  

15. kehottaa komissiota valvomaan tarkasti tätä alaa koskevan EU:n lainsäädännön 

täytäntöönpanoa ja katsoo, että jäsenvaltioiden on sovellettava rikoslainsäädäntöä 

käytännössä tehokkailla tutkinta- ja syytteeseenpanotoimilla, jotta varmistetaan uhrien 

perusoikeuksien kunnioittaminen; 

16. korostaa koulutuksen keskeistä merkitystä radikalisoitumisen sekä 

suvaitsemattomuuden ja ääriliikehdinnän kasvun torjumisessa nuorten keskuudessa;  

Uskonnon ja omantunnon vapaus 

17. viittaa perusoikeuskirjan 10 artiklaan, jossa suojellaan ajatuksen, omantunnon ja 

uskonnon vapautta, mukaan luettuna vapaus harjoittaa valitsemaansa uskontoa ja 

vaihtaa uskontoa tai vakaumusta; katsoo, että tämä kattaa myös ei-uskovien vapauden; 

tuomitsee kaikki syrjinnän ja suvaitsemattomuuden muodot ja vaatii kieltämään 

kaikenlaisen näihin perustuvan syrjinnän; pitää tältä osin valitettavana viimeaikaista 

juutalais- ja muslimivastaista syrjintää ja väkivaltaa; kehottaa jäsenvaltioita, mukaan 

luettuina alueviranomaiset, suojelemaan kaikin keinoin uskonnon tai vakaumuksen 

vapautta sekä edistämään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua 

harjoittamalla vaikuttavaa toimintapolitiikkaa ja tehostamalla tarvittaessa 

syrjinnänvastaisia toimia; muistuttaa, että on tärkeää taata kaikkien uskontojen ja 

vakaumusten yhdenvertainen kohtelu; on huolissaan jumalanpilkkaa ja uskonnollisia 

loukkauksia koskevien lakien soveltamisesta unionissa, sillä ne voivat vaikuttaa 

vakavasti sananvapauteen; tuomitsee jyrkästi pyhäkköihin tehdyt iskut ja kehottaa 

jäsenvaltioita varmistamaan, että nämä rikokset eivät jää vaille rangaistusta; 

18. kehottaa kunnioittamaan uskonnon ja vakaumuksen vapautta Kyproksen miehitetyssä 

osassa, jossa yli 500 uskonnollista ja kulttuurista muistomerkkiä on sortumaisillaan;  

19. pitää huolestuttavana antisemitismin voimistumista Euroopassa ja holokaustin 

kieltävien tai sitä vähättelevien puheiden arkipäiväistymistä; on hyvin huolestunut siitä, 

että useat juutalaisyhteisön jäsenet suunnittelevat lähtevänsä pois Euroopasta 

antisemitistisen ilmapiirin ja juutalaisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan 

pahenemisen vuoksi; 

20. ilmaisee olevansa erittäin huolissaan islaminvastaisten mielenosoitusten ja moskeijoihin 

tehtyjen iskujen lisääntymisestä; pitää muslimiyhteisön kokemaa syrjintää ja väkivaltaa 

valitettavana; kehottaa jäsenvaltioita tuomitsemaan johdonmukaisesti nämä teot ja 

noudattamaan tältä osin nollatoleranssia; 

Tasa-arvo ja syrjimättömyys 

21. muistuttaa, että moniarvoisuus, syrjimättömyys ja suvaitsevaisuus ovat SEU-

sopimuksen 2 artiklan mukaisesti unionin perusarvoja; katsoo, että yhteiskunnan 

yhteenkuuluvuutta voidaan edistää ainoastaan harjoittamalla toimintapolitiikkaa, jolla 

pyritään edistämään sekä virallista että konkreettista yhdenvertaisuutta ja torjumaan 
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kaikkia ennakkoluulon ja syrjinnän muotoja puuttumalla kaikkiin ennakkoluuloihin, 

jotka haittaavat sosiaalista integraatiota; pitää valitettavana, että unionissa ilmenee vielä 

nykyäänkin syrjintää, marginalisoitumista ja jopa väkivaltaa ja huonoa kohtelua, joka 

perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, 

geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 

mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, syntyperään, vammaisuuteen, 

ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen; 

22. katsoo, että unionin ja jäsenvaltioiden olisi vauhditettava pyrkimyksiään torjua syrjintää 

ja suojella kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta sekä edistettävä 

toimenpiteitä, joilla parannetaan sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, 

ikääntyneiden ihmisten oikeuksia, vammaisten henkilöiden oikeuksia, HLBTI-

henkilöiden oikeuksia ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia; 

23. kehottaa komissiota ja neuvostoa tunnustamaan, että tarvitaan luotettavia ja 

vertailukelpoisia yhdenvertaisuutta koskevia tietoja, joilla mitataan syrjintää jaoteltuna 

syrjinnän eri syiden mukaan, jotta voidaan saada tietoa päätöksentekoa varten, arvioida 

EU:n syrjinnän vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja valvoa sitä paremmin; 

kehottaa komissiota määrittelemään yhdenvertaisuutta koskevien tietojen 

yhdenmukaiset tietojenkeruuvaatimukset, jotka perustuvat itsemäärittelyyn, unionin 

tietosuojavaatimuksiin ja asianomaisten yhteisöjen kuulemiseen; kehottaa jäsenvaltioita 

keräämään tietoja kaikista syrjinnän syistä; 

Vähemmistöjen aseman edistäminen 

24. kehottaa unionia parantamaan johdonmukaisuuttaan vähemmistöjen suojelun alalla; on 

vahvasti sitä mieltä, että kaikki jäsenvaltiot sekä ehdokasvaltiot olisi velvoitettava 

samojen periaatteiden noudattamiseen ja kriteerien täyttämiseen, jotta vältetään 

kaksinaismoralismi; pyytää siksi, että perustetaan tehokas mekanismi, jolla valvotaan 

kaikenlaisten vähemmistöjen perusoikeuksien kunnioittamista ja varmistetaan se sekä 

ehdokasvaltioissa että jäsenvaltioissa; 

25. korostaa, että unionin on oltava alue, jolla kunnioitetaan etnistä, kulttuurista ja 

kielellistä monimuotoisuutta; kehottaa EU:n toimielimiä laatimaan kattavan EU:n 

suojelujärjestelmän kansallisia, etnisiä ja kielellisiä vähemmistöjä varten, jotta 

varmistetaan niiden yhdenvertainen kohtelu ottaen huomioon kansainväliset 

oikeusperiaatteet ja olemassa olevat hyvät käytännöt, ja kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan näiden vähemmistöjen tosiasiallisen yhdenvertaisuuden erityisesti kieltä, 

koulutusta ja kulttuuria koskevissa asioissa; kannustaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä 

ole ratifioineet ja panneet täytäntöön kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa 

puiteyleissopimusta, tekemään niin; muistuttaa myös tarpeesta panna täytäntöön Etyjin 

puitteissa kehitetyt periaatteet; 

26. tuomitsee kaikki kielen käyttöön perustuvat syrjinnän muodot ja kehottaa niitä 

jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet ja panneet täytäntöön alueellisia kieliä tai 

vähemmistökieliä koskevaa eurooppalaista peruskirjaa, tekemään niin; kehottaa 

jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet puuttuakseen 

kaikkiin suhteettomiin hallinnollisiin tai lainsäädännöllisiin esteisiin, jotka voisivat 

haitata kielellistä monimuotoisuutta EU:ssa tai kansallisella tasolla; 
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27. painottaa, että ihmisarvoa, yhdenvertaisuutta lain edessä ja kaikenlaisen syrjinnän 

kieltoa koskevat periaatteet ovat oikeusvaltion perusta; kehottaa jäsenvaltioita 

hyväksymään kansallisen lainsäädäntökehyksen, jolla puututaan kaikenlaiseen 

syrjintään ja taataan voimassa olevan EU:n oikeuskehyksen tehokas täytäntöönpano; 

Romanien tilanne 

28. pitää valitettavana, että romanivastaisuus on voimistumassa unionissa, ja on huolissaan 

romanien tilanteesta EU:ssa ja useista tapauksista, joissa heitä on vainottu, 

pahoinpidelty, leimattu, syrjitty ja karkotettu laittomasti, mikä on vastoin 

perusoikeuksia ja unionin lainsäädäntöä; kehottaa komissiota edelleen toteuttamaan 

toimia niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka sallivat institutionaalisen syrjinnän ja erottelun; 

kehottaa jälleen kerran jäsenvaltioita soveltamaan vaikuttavasti strategioita, joilla 

edistetään todellista osallisuutta, toteuttamaan tehostettuja ja asiaankuuluvia toimia 

integraation edistämiseksi etenkin perusoikeuksien suojelun, koulutuksen, työllisyyden, 

asumisen ja terveydenhuollon alalla ja torjumaan romaneihin kohdistuvaa väkivaltaa, 

vihapuhetta ja syrjintää, kuten edellytetään neuvoston 9. joulukuuta 2013 antamassa 

suosituksessa romanien integraatiota jäsenvaltioissa edistävistä tuloksellisista 

toimenpiteistä;  

29. korostaa, että romanien integraatiota edistävät kansalliset strategiat on pantava 

asianmukaisesti täytäntöön kehittämällä yhdennettyjä toimintapolitiikkoja ja käymällä 

jatkuvaa vuoropuhelua paikallisviranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja romaniyhteisöjen 

kanssa; kehottaa komissiota huolehtimaan täytäntöönpanon valvonnasta ja sen 

koordinoinnin parantamisesta; kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 

romaniväestön edustajien kanssa hallinnoitaessa, valvottaessa ja arvioitaessa hankkeita, 

jotka vaikuttavat kyseisiin yhteisöihin, ja hyödyntämään tällöin käytettävissä olevia 

varoja, myös EU-varoja, samalla kun valvotaan tiukasti, että romanien perusoikeudet 

toteutuvat, mukaan luettuna vapaa liikkuvuus unionin kansalaisten ja heidän 

perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 

annetun direktiivin 2004/38/EY nojalla; 

30. pitää valitettavana romanien jatkuvaa syrjintää kansallisissa koulutusjärjestelmissä ja 

työmarkkinoilla; painottaa erityisesti romaninaisten ja -lasten lisääntynyttä alttiutta 

perusoikeuksiensa moninkertaisille ja samanaikaisille loukkauksille; toteaa jälleen 

kerran, että on tärkeää suojella ja edistää romanilasten yhtäläisiä mahdollisuuksia 

käyttää kaikkia oikeuksia; 

Naisiin kohdistuva väkivalta sekä naisten ja miesten tasa-arvo  

31. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita torjumaan kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

syrjinnän muotoja ja nostamaan niistä syytteitä; pyytää jäsenvaltioita ryhtymään 

erityisen tehokkaasti toimiin perheväkivaltaa ja kaikenlaista seksuaalista hyväksikäyttöä 

vastaan, myös pakolaisten ja muuttajalasten kohdalla, sekä lapsi- ja pakkoavioliittoja ja 

kunniarikoksia vastaan; 

32. on huolissaan perusoikeusviraston unionin laajuisessa tutkimuksessa raportoidun naisiin 

kohdistuvan väkivallan laajuudesta ja muodoista unionissa; toteaa, että tutkimuksen 

mukaan joka kolmas nainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa 
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täytettyään 15 vuotta ja että 3,7 miljoonan naisen EU:ssa arvioidaan kokevan 

seksuaalista väkivaltaa yhden vuoden aikana; kehottaa komissiota kannustamaan 

jäsenvaltioita Istanbulin yleissopimuksen ratifioimiseen ja käynnistämään prosessin 

unionin liittymiseksi kyseiseen yleissopimukseen mahdollisimman pian; toteaa, että 

kaikkien jäsenvaltioiden välitön liittyminen Istanbulin yleissopimukseen edistäisi 

yhdennetyn toimintapolitiikan laatimista ja kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan 

torjuntaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä, mukaan luettuna seksuaalinen häirintä 

sekä verkossa että muualla;  

33. on erittäin huolissaan siitä, että sukuelinten silpomista harjoitetaan edelleen, sillä se on 

naisiin ja tyttöihin kohdistuva vakava väkivallan muoto ja ruumiillista 

koskemattomuutta koskevan oikeuden loukkaus, jota ei voida hyväksyä; kehottaa 

unionia ja jäsenvaltioita tarkkailemaan tiiviisti näitä käytäntöjä alueellaan ja 

lopettamaan ne mahdollisimman nopeasti;  

34. kehottaa komissiota varmistamaan naisiin kohdistuvan väkivallan esiintyvyyttä ja 

luonnetta koskevan tietojenkeruun jatkuvuuden, jotta näiden tietojen pohjalta voidaan 

laatia tiukkoja toimenpiteitä, joilla ehkäistään väkivaltaa ja vastataan uhrien tarpeisiin, 

ja myös arvioida uhreja koskevan direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpanoa sekä 

järjestää seksuaalisen häirinnän vastaisia valistuskampanjoita; katsoo, että 

tietojenkeruun on perustuttava perusoikeusviraston ensimmäiseen EU:n laajuiseen 

tutkimukseen sekä komission (myös Eurostat), perusoikeusviraston ja Euroopan tasa-

arvoinstituutin väliseen yhteistyöhön; toistaa kehotuksen, jonka se esitti 25. helmikuuta 

2014 antamassaan päätöslauselmassa suosituksista komissiolle naisiin kohdistuvan 

väkivallan torjunnasta (2013/2004(INL)) ja joka koskee säädösehdotuksen antamista 

toimenpiteistä, joilla edistetään ja tuetaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan, 

mukaan luettuna naisten sukuelinten silpominen, torjumista koskevia jäsenvaltioiden 

toimia; kehottaa komissiota nimeämään vuoden 2016 naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 

väkivallan torjunnan teemavuodeksi;  

35. kehottaa komissiota valvomaan entistä tehokkaammin, että sukupuolten tasa-arvon 

periaatetta noudatetaan unionin lainsäädännössä; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 

vastaavan analyysin kansallisista lainsäädännöistään; 

Lasten oikeudet  

36. tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan ja lasten huonon 

kohtelun; kehottaa jäsenvaltioita lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 

sopimuspuolina toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä lasten suojelemiseksi 

kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, mukaan luettuina fyysinen ja 

seksuaalinen riisto, pakkoavioliitot, lapsityövoiman käyttö ja seksuaalinen 

hyväksikäyttö;  

37. tuomitsee ankarasti lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja etenkin internetissä esiintyvän 

lasten hyväksikäytön lisääntymisen; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita yhdistämään 

voimansa näiden lasten oikeuksien vakavien loukkausten torjumiseksi ja ottamaan 

asianmukaisesti huomioon parlamentin suositukset, jotka sisältyvät sen 11. maaliskuuta 

2015 antamaan päätöslauselmaan verkossa tapahtuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä; 

toistaa kehotuksensa saattaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston 
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sekä lapsipornografian torjumisesta annettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 

niille jäsenvaltioille, jotka eivät vielä ole näin tehneet; kehottaa lisäksi unionia 

ratifioimaan yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista 

hyväksikäyttöä vastaan ja kehottaa samaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä näin 

tehneet; 

38. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 

seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin 2011/93/EU 

ja parantamaan lainvalvontaviranomaisten oikeudellisia mahdollisuuksia, teknisiä 

valmiuksia ja rahoitusresursseja yhteistyön lisäämiseksi muun muassa Europolin 

kanssa, tavoitteena lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden verkostojen 

tehokkaampi tutkiminen ja purkaminen siten, että asetetaan etusijalle kyseisten lasten 

oikeudet ja turvallisuus;  

39. tuomitsee kaikki lapsiin kohdistuvan syrjinnän muodot ja kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ryhtymään yhdessä toimiin lapsiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi; 

kehottaa erityisesti jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan erikseen lasten asettamista 

etusijalle alue- ja koheesiopolitiikan ohjelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; 

toistaa, että on tärkeää suojella ja edistää romanilasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

terveydenhuoltoon, ihmisarvoiseen asumiseen ja koulutukseen; 

40. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kaikille lapsille tehokkaan oikeussuojan 

saatavuuden, olivatpa he sitten epäiltyjä, rikoksentekijöitä, uhreja tai oikeudenkäynnin 

osapuolia; vahvistaa, että on tärkeää lujittaa lapsia koskevia menettelytakeita 

rikosoikeudellisissa menettelyissä, erityisesti rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia 

koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä annettavaa direktiiviä 

koskevien käynnissä olevien keskustelujen yhteydessä; 

41. kehottaa komissiota ehdottamaan lapsen oikeuksia koskevalle EU:n 

toimintasuunnitelmalle kunnianhimoisia ja kattavia jatkotoimia vuonna 2015; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että lasten oikeudet valtavirtaistetaan tehokkaasti kaikkiin 

unionin säädöksiin, toimintapolitiikkoihin ja rahoituspäätöksiin; kehottaa komissiota 

antamaan vuosittain kertomuksen lasten oikeuksien etenemisestä ja lasten oikeuksia 

koskevan unionin säännöstön täytäntöönpanosta kaikilta osin; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että lasten oikeuksien koordinaattorin valtuudet ja resurssit kuvastavat 

asiaankuuluvasti unionin sitoutumista lasten oikeuksien järjestelmälliseen ja 

tehokkaaseen valtavirtaistamiseen; kehottaa komissiota hyväksymään ilmoitetut unionin 

suuntaviivat integroiduista lastensuojelujärjestelmistä; 

42. pitää myönteisenä suuntausta, jossa pakkoavioliitot halutaan määritellä rikokseksi 

jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan valppaasti ja kouluttamaan ja 

valistamaan opettajien ja nuorisotyöntekijöiden kaltaisia lasten kanssa tekemisissä 

olevia ammattilaisia, jotta he kykenisivät tunnistamaan lapset, jotka ovat vaarassa 

joutua kaapatuksi alkuperämaahansa pakkoavioliiton solmimista varten;  

HLBTI-ihmisten oikeudet 
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43. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan ammattiyhdistyksiä ja työnantajajärjestöjä niiden 

pyrkimyksissä toteuttaa monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä koskevia 

toimintaperiaatteita kiinnittäen erityistä huomiota HLBTI-ihmisiin; 

44. tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen syrjinnän, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen 

ja sukupuoli-identiteettiin, ja pitää erittäin valitettavana, että HLBTI-ihmisten 

perusoikeuksia ei vieläkään täysin hyväksytä unionissa; kehottaa komissiota, 

jäsenvaltioita ja asianomaisia virastoja toimimaan yhdessä, jotta saadaan aikaan kattava 

monivuotinen toimintapolitiikka HLBTI-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi; 

painottaa kuitenkin, että tässä kattavassa toimintapolitiikassa on kunnioitettava unionin, 

sen virastojen ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksia; 

Vammaisten henkilöiden oikeudet 

45. pitää valitettavina syrjintää ja syrjäytymistä, joista vammaiset henkilöt tänä päivänä 

edelleen kärsivät; pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia 

panemaan täytäntöön Euroopan vammaisstrategian ja valvomaan sekä soveltamaan 

asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä; kehottaa komissiota tältä osin ottamaan uudelleen 

käsittelyyn lainsäädäntöaloitteen saavutettavuutta koskevasta säädöksestä laaja-alaisena 

välineenä, jolla voitaisiin edistää vammaisten henkilöiden suojelua ja varmistaa, että 

kaikki unionin toimintapolitiikat ovat tämän suhteen johdonmukaisia; kehottaa lisäksi 

komissiota maksimoimaan Euroopan vammaisstrategian sekä kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ja lapsen oikeuksista tehdyn YK:n 

yleissopimuksen määräysten synergian, jotta voidaan varmistaa, että tunnustetuista 

oikeuksista voidaan konkreettisesti nauttia ja ne toteutuvat tehokkaasti, muun muassa 

yhdenmukaistamalla lainsäädäntökehystä ja panemalla sen täytäntöön sekä 

toteuttamalla kulttuurisia ja poliittisia toimia;  

46. kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten unionin varoja voidaan 

hyödyntää parhaiten vammaisyleissopimuksen mukaisten unionin velvoitteiden 

mukaisesti, ja tukemaan kansalaisjärjestöjä ja muita organisaatioita ja tekemään tiivistä 

yhteistyötä niiden kanssa, jotta varmistetaan yleissopimuksen asianmukainen 

täytäntöönpano; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita parantamaan vammaisten 

henkilöiden, myös psykososiaalisesti vammaisten henkilöiden, pääsyä työmarkkinoille 

ja koulutukseen ja tukemaan heidän itsenäisen elämänsä edellytyksiä ja laitoshoidosta 

pääsemiseen tähtääviä ohjelmia perusoikeuskirjan 26 artiklan mukaisesti;  

47. korostaa, että on kunnioitettava vammaisten henkilöiden oikeutta poliittiseen 

osallistumiseen vaaleissa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota sisällyttämään 

Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa kansalaisille kuuluvaa 

äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevien direktiivien 93/109/EY ja 94/80/EY 

täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseensa arvioinnin direktiivien yhteensopivuudesta 

vammaisyleissopimuksen kanssa; pitää valitettavana, että huomattavalta määrältä 

vammaisia henkilöitä, joilta on poistettu oikeuskelpoisuus, on EU:ssa viety myös 

äänioikeus; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita muuttamaan kansallista lainsäädäntöään 

siten, etteivät ne järjestelmällisesti pidätä äänioikeutta oikeuskelvottomiksi todetuilta 

vammaisilta henkilöiltä vaan että ne pikemmin tarkastelisivat tilannetta 
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tapauskohtaisesti ja huolehtisivat siitä, että vammaiset henkilöt saavat apua 

äänestysmenettelyissä;  

48. kehottaa komissiota arvioimaan, onko unionin lainsäädäntö sopusoinnussa 

vammaisyleissopimuksen vaatimusten kanssa, sekä arvioimaan vaikutustenarviointiensa 

kautta kaikki tulevat ehdotukset tämän yleissopimuksen perusteella; 

Ikäsyrjintä 

49. pitää valitettavana, että monet ikääntyneet henkilöt kohtaavat syrjintää ja heidän 

perusoikeuksiaan loukataan päivittäin etenkin riittävien tulojen, työn, terveydenhuollon 

sekä välttämättömien tavaroiden ja palvelujen saatavuuden alalla; muistuttaa, että 

perusoikeuskirjan 25 artiklan mukaan ikääntyneillä henkilöillä on oikeus 

ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua yhteiskunnalliseen 

elämään ja kulttuurielämään; kehottaa komissiota kehittämään väestörakenteen 

muutosta koskevan strategian perusoikeuskirjan 25 artiklan voimaansaattamiseksi;  

50. ilmaisee huolensa siitä, että ikääntyneiden henkilöiden huono kohtelu, laiminlyönti ja 

hyväksikäyttö on jäsenvaltioissa yleistä; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, 

joilla torjutaan ikääntyneiden hyväksikäyttöä ja kaikenlaista heihin kohdistuvaa 

väkivaltaa sekä edistetään heidän itsenäisyyttään tukemalla asuntojen peruskorjausta ja 

esteettömyyttä; muistuttaa, että ikääntyneet naiset elävät useammin köyhyysrajan 

alapuolella, mikä johtuu sukupuolten välisistä palkkaeroista ja myöhemmin eläke-

eroista; 

51. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan erityisesti talouskriisistä kärsivien nuorten 

työntekijöiden pääsyn työmarkkinoille myös siten, että nuorille järjestetään ja tarjotaan 

heidän sosiaalisen asemansa parantamiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia;  

Viharikokset ja vihapuhe 

52. pitää valitettavina rasismin, muukalaisvihan, uskontoon liittyvän suvaitsemattomuuden 

tai henkilön vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin 

liittyvien ennakkoluulojen aiheuttamia vihapuhe- ja viharikostapauksia, joita ilmenee 

unionissa päivittäin; kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan perusoikeuksia ja edistämään 

alueensa eri yhteisöjen keskinäistä ymmärtämystä, hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta; 

kehottaa unionia tekemään viharikosten torjunnasta ensisijaisen tavoitteen, kun se laatii 

syrjinnän vastaisia ja oikeusalan eurooppalaisia toimintapolitiikkoja; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan viharikosten ja syrjivien asenteiden ja toimien 

torjuntaa kehittämällä kattavan strategian viharikosten, ennakkoluuloon perustuvan 

väkivallan ja syrjinnän torjumiseksi; 

53. on huolissaan vihapuheen yleistymisestä internetissä ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön yksinkertaisen menettelyn, jolla kansalaiset voivat ilmoittaa vihapuheesta 

internetissä; 

54. on huolissaan viharikoksia koskevista tutkimuksista ja tuomioista jäsenvaltioissa; 

kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, kuten varmistamaan 

asianmukaisen suojelun, kannustaakseen tekemään ilmoituksia tällaisista rikoksista, 
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koska perusoikeusviraston laajat tutkimukset ovat osoittaneet toistuvasti, että rikoksen 

uhrit ovat haluttomia ilmoittautumaan ja kertomaan asiasta poliisille;  

55. on huolissaan siitä, että useat jäsenvaltiot eivät ole saattaneet puitepäätöstä 

2008/913/YOS asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään; kehottaa 

jäsenvaltioita saattamaan unionin säännökset kokonaisuudessaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöään ja panemaan ne täytäntöön sekä valvomaan kansallista lainsäädäntöä, 

jolla rangaistaan kaikista viharikosten muodoista ja vihaan ja ahdisteluun yllyttämisestä 

ja jolla käynnistetään järjestelmällisesti tällaisia rikoksia koskeva syytteeseenpano; 

kehottaa komissiota seuraamaan puitepäätöksen asianmukaista täytäntöönpanoa ja 

käynnistämään rikkomismenettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät saata 

puitepäätöstä osaksi kansallista lainsäädäntöään; vaatii lisäksi tarkastelemaan uudelleen 

puitepäätöstä, jotta se kattaisi kaikki viharikosten muodot ja rikokset, joiden motiivina 

on ennakkoluulo tai syrjintä, ja jotta siinä määriteltäisiin selvästi johdonmukaiset 

tutkinta- ja syytteeseenpanovaatimukset;  

56. kehottaa komissiota tukemaan lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille sekä 

asiaankuuluville unionin virastoille tarkoitettuja koulutusohjelmia, jotka koskevat 

syrjivien käytäntöjen ja viharikosten ehkäisemistä ja selvittämistä; kehottaa 

jäsenvaltioita antamaan tutkinnasta ja syytteeseenpanosta vastaavien viranomaisten 

käyttöön käytännön välineet ja taidot, jotta ne pystyvät tunnistamaan ja käsittelemään 

puitepäätöksen mukaisia rikoksia ja toimimaan vuorovaikutuksessa ja viestimään uhrien 

kanssa; 

57. pitää erittäin huolestuttavana rasismia, muukalaisvihaa ja islamiin kohdistuvaa pelkoa 

levittävien, nykyisellä talous- ja sosiaalikriisillä näkemyksensä perustelevien 

puolueiden nousua;  

58. suhtautuu erittäin tuomitsevasti siihen, että puolisotilaalliset joukot, joista jotkin ovat 

suoraan sidoksissa puolueisiin, pelottelevat ja vainoavat vähemmistöjä ja erityisesti 

romaneja ja muuttajia; kehottaa jäsenvaltioita kieltämään nämä käytännöt ja 

rankaisemaan niistä;  

Muuttajien ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden oikeudet 

59. pitää valitettavana, että Välimerellä menetetään traagisesti ja toistuvasti ihmishenkiä ja 

että tässä on mukana salakuljettajia ja ihmiskauppiaita, jotka epäävät muuttajilta näiden 

perusoikeudet; korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä enemmän 

ehkäistäkseen vastaavien tragedioiden toistuminen merillä; kehottaa unionia ja 

jäsenvaltioita asettamaan muuttajia ja turvapaikanhakijoita koskevan yhteisvastuun ja 

heidän perusoikeuksiensa kunnioittamisen unionin muuttoliikepolitiikan ytimeen ja 

erityisesti 

– korostaa, että unionissa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla 

parannetaan unionin sisä- ja ulkopolitiikan toimien johdonmukaisuutta; kannustaa 

unionia ja jäsenvaltioita asettamaan muuttajien oikeuksien kunnioittamisen 

kaikkien kolmansien maiden kanssa tehtävien kahden- tai monenvälisten 

yhteistyösopimusten keskiöön, mukaan luettuina takaisinottosopimukset, 

liikkuvuuskumppanuudet ja teknistä yhteistyötä koskevat sopimukset; 
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– muistuttaa, että jäsenvaltioilla on kansainvälinen velvoite auttaa merihätään 

joutuneita; 

– kehottaa jäsenvaltioita muuttamaan tai tarkistamaan lainsäädäntöä, jossa 

rangaistaan merihätään joutuneiden muuttajien auttamisesta; 

– kehottaa kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan unionin 

uudelleensijoittamisohjelmiin ja kannustaa käyttämään humanitaarisia viisumeja;  

– kehottaa jäsenvaltioita takaamaan kunnolliset vastaanotto-olosuhteet, jotka 

vastaavat voimassa olevaa perusoikeus- ja turvapaikkalainsäädäntöä, ja ottamaan 

tällöin erityisesti huomioon haavoittuvassa asemassa olevat sekä pienentämään 

turvapaikanhakijoiden sosiaalisen syrjäytymisen riskiä; kehottaa komissiota 

seuraamaan Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja erityisesti direktiivin 

2013/32/EU täytäntöönpanoa ja kiinnittämään tällöin erityistä huomiota 

turvapaikanhakijoihin, jotka tarvitsevat erityisiä menettelytakeita; 

– vaatii perustamaan unioniin tehokkaan ja yhdenmukaistetun 

turvapaikkamekanismin, jotta turvapaikanhakijat voidaan jakaa 

oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti jäsenvaltioiden kesken; 

– pitää valitettavina tietoon tulleita tapauksia, joissa unionin rajoilla on ollut 

väkivaltaisia käännytyksiä; muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat velvollisia 

noudattamaan Geneven yleissopimuksessa ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustettua palauttamiskiellon 

periaatetta sekä perusoikeuskirjan 19 artiklassa vahvistettua joukkokarkotusten 

kieltoa; kehottaa komissiota, sen virastoja ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 

näitä ja muita kansainvälisiä ja unionin velvoitteita noudatetaan; 

60. katsoo, että muuttajalapset ovat erityisen heikossa asemassa, varsinkin silloin, kun he 

ovat ilman huoltajaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 

parlamentin 12. syyskuuta 2013 antaman päätöslauselman ilman huoltajaa olevien 

alaikäisten tilanteesta EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysin täytäntöön 

Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevan ehdotuspaketin, jotta ilman 

huoltajaa olevien alaikäisten tilannetta voidaan parantaa unionissa; pitää myönteisenä 

unionin tuomioistuimen asiassa C-648/11 antamaa tuomiota, jossa todetaan, että ilman 

huoltajaa olevan alaikäisen useammasta jäsenvaltiossa tekemän turvapaikkahakemuksen 

käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio on se valtio, jossa alaikäinen oleskelee siellä 

hakemuksen tehtyään; muistuttaa, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on ennen 

kaikkea lapsi ja siksi pikemminkin lasten suojelun kuin maahanmuuton valvomisen on 

oltava jäsenvaltioiden ja unionin keskeisenä periaatteena alaikäisten ollessa kyseessä; 

61. vaatii arviointia siitä, mihin sisäasioihin kohdennetut varat ja etenkin 

turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen kohdennetut varat on käytetty; kehottaa 

unionia toteuttamaan toimia, mikäli käy ilmi, että varoja on käytetty perusoikeuksien 

vastaiseen toimintaan; 
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62. kehottaa avustamaan unionin ulkorajoilla sijaitsevia jäsenvaltioita, jotta ne voivat 

korjata vastaanotto-olosuhteiden ja turvapaikkamenettelyjen järjestelmätason puutteet, 

joita turvapaikanhakijoiden määrän kasvaminen on kärjistänyt;  

63. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan mahdollisimman pian Euroopan neuvoston 

yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; 

Yhteisvastuu talouskriisin yhteydessä  

64. pitää valitettavana, että finanssi-, talous- ja valtionvelkakriisi sekä jotkin talouden 

toimenpiteet, jotka oli pakko toteuttaa, ovat vaikuttaneet taloudellisiin ja sosiaalisiin 

oikeuksiin ja saaneet usein aikaan köyhyyttä, syrjäytymistä ja eristyneisyyttä; 

65. huomauttaa, että myös jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat sosiaali- ja 

talousjärjestelmiensä rakenneuudistuksia ja korjaustoimenpiteitä, on aina noudatettava 

perusoikeuskirjaa; 

Rikollisuus ja korruption torjunta 

66.  korostaa, että korruptiorikokset, erityisesti järjestäytynyt rikollisuus, loukkaavat 

vakavasti perusoikeuksia ja uhkaavat demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta; korostaa, 

että korruptio ohjaa julkisia varoja pois yleishyödyllisiltä kohteilta, joihin ne on 

tarkoitettu, ja laskee julkisten palvelujen tasoa ja laatua, jolloin se haittaa vakavasti 

kaikkien kansalaisten oikeudenmukaista kohtelua; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n 

toimielimiä kehittämään tehokkaita välineitä korruption estämiseksi ja torjumiseksi ja 

siitä rankaisemiseksi ja seuraamaan edelleen säännöllisesti julkisten – sekä unionin että 

jäsenvaltioiden – varojen käyttöä; kehottaa tätä varten jäsenvaltioita ja toimielimiä 

helpottamaan Euroopan syyttäjänviraston nopeaa perustamista ja takaamaan näin sen 

toiminnan riippumattomuuden ja tehokkuuden; 

67. kehottaa komissiota hyväksymään korruptionvastaisen strategian, jota täydennetään 

tehokkailla välineillä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja unionia liittymään avoimen 

hallinnon kumppanuuteen ja kehittämään konkreettisia strategioita avoimuuden 

edistämiseksi, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja korruption 

torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan suosituksia, jotka on annettu 

korruption torjuntaa koskevassa komission kertomuksessa sekä 23. lokakuuta 2013 

annetussa parlamentin päätöslauselmassa ”Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja 

rahanpesu: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi”, ja vahvistamaan 

poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä korruption torjunnassa;  

68. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan entistä tiukemmin kaikenlaisia vakavan 

järjestäytyneen rikollisuuden muotoja, kuten ihmiskauppaa, seksuaalista riistoa ja 

hyväksikäyttöä, kidutusta ja pakkotyötä, erityisesti silloin, kun on kyse naisista ja 

lapsista;  

69. korostaa, että ihmiskauppa ja kaikenlainen hyväksikäyttö sekä rikollinen toiminta ovat 

yleistymässä Euroopassa ja että viime vuosina niiden yleistymistä on vauhdittanut sekä 

EU:ssa että sen ulkopuolella olevien muuttajien määrän jatkuva kasvu; kehottaa sen 
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vuoksi komissiota vahvistamaan ihmiskauppaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä, jotta 

tehostetaan jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista;  

Olot vankiloissa ja muissa rangaistuslaitoksissa 

70. muistuttaa, että kansallisten viranomaisten on taattava vankien perusoikeudet; pitää 

valitettavina huonoja vankeusoloja, kuten useiden jäsenvaltioiden vankiloiden ja 

muiden rangaistuslaitosten tilanahtautta ja vankien huonoa kohtelua; 

72. toistaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta 27. helmikuuta 2014 

antamassaan päätöslauselmassa (2013/2109(INL)) komissiolle esitetyt suositukset; 

73. pitää valitettavana, että vain muutama jäsenvaltio on pannut täytäntöön kolme 

puitepäätöstä, jotka koskevat vankien siirtämistä, vaihtoehtoisten seuraamusten ja 

valvontapäätösten vastavuoroista tunnustamista sekä eurooppalaista valvontamääräystä 

ja joiden avulla on hyvät mahdollisuudet vähentää vankiloiden ahtautta; 

74. kehottaa komissiota arvioimaan pidätyskäytäntöjen ja rikosoikeusjärjestelmien 

vaikutusta lapsiin; huomauttaa, että kaikkialla unionissa tapauksissa, joissa lapset asuvat 

vanhempiensa kanssa vankiloissa, tämä vaikuttaa suoraan lasten oikeuksiin; korostaa, 

että joka vuosi arviolta 800 000 lasta unionissa erotetaan vankilassa olevasta 

vanhemmastaan, mikä vaikuttaa lasten oikeuksiin monin tavoin; 

Oikeusasiat 

75. korostaa, että yhtenä unionin toimielinten painopistealueista vuoteen 2020 ulottuvassa 

EU:n oikeusasioiden toimintasuunnitelmassa olisi edelleen pidettävä sellaisen 

vastavuoroiseen tunnustamiseen ja oikeussuojakeinoihin perustuvan yhteisen Euroopan 

oikeusalueen luomista, jonka avulla voitaisiin yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden erilaisia 

oikeusjärjestelmiä erityisesti rikosasioissa; katsoo, että perusoikeuskirjan ja 

perusoikeuksia koskevan unionin johdetun lainsäädännön tehokkaan soveltamisen 

edistäminen on ratkaisevaa, jotta kansalaiset voivat luottaa Euroopan oikeusalueen 

asianmukaiseen toimintaan; 

76. korostaa, että oikeussuojan saatavuus sekä oikeus riippumattomaan ja puolueettomaan 

tuomioistuimeen on olennaista perusoikeuksien suojelemiselle, demokratialle ja 

oikeusvaltioperiaatteelle ja että perusoikeudet ovat vaikuttavia vain, jos niiden 

loukkaamisesta voidaan nostaa syyte; muistuttaa, että on tärkeää taata sekä siviili- että 

rikosoikeudellisten oikeusjärjestelmien tehokkuus sekä oikeuslaitoksen 

riippumattomuus;  

77. pitää myönteisenä Euroopan oikeusportaalia, jota komissio pitää yllä ja jossa annetaan 

ammattilaisille ja suurelle yleisölle tietoja oikeusjärjestelmistä; pitää sitä 

käytännöllisenä välineenä, jolla parannetaan oikeussuojan saatavuutta, ja toteaa, että 

siinä on erillinen perusoikeuksia koskeva osio, jonka avulla pyritään tiedottamaan 

kansalaisille, mihin heidän on ilmoitettava perusoikeuksiensa loukkaamista koskevista 

tapauksista; 
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78. pitää myönteisinä toimenpiteitä, joita Euroopan tasolla on jo toteutettu 

rikosoikeudenkäynneissä noudatettavien menettelyllisten takeiden ja niistä kansalaisille 

koituvien etujen yhdenmukaistamiseksi; toteaa, että on tärkeää hyväksyä prosessuaalisia 

oikeuksia koskevaa unionin lainsäädäntöä perusoikeuskirjassa, kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa ja jäsenvaltioiden valtiosäännössä vahvistetun suojelun 

korkeimman tason mukaisesti;  

79. pitää valitettavana, että monissa jäsenvaltioissa ei saa oikeusapua, mikä vähentää 

oikeussuojan saatavuutta, kun asianomaisella henkilöllä ei ole riittävästi varoja; pitää 

olennaisena, että EU hyväksyy oikeusapua koskevan vahvan ja kattavan direktiivin; 

Kansalaisuus 

80. katsoo, että olisi kannustettava aktiiviseen ja osallistuvaan unionin kansalaisuuteen 

takaamalla oikeus tutustua asiakirjoihin ja saada tietoa, avoimuus, hyvä hallintotapa ja 

hallinto, demokraattinen osallistuminen ja edustus sekä päätöksenteko mahdollisimman 

lähellä unionin kansalaisia; painottaa tarvetta taata kansalaisyhteiskunnan 

täysimääräinen osallistuminen päätöksentekoon unionissa SEU-sopimuksen 11 artiklan 

mukaisesti ja korostaa tässä yhteydessä avoimuuden ja vuoropuhelun periaatteiden 

merkitystä; toteaa, että kansalaisten oikeus tutustua julkisten laitosten hallussa oleviin 

asiakirjoihin lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tarjoaa heille 

mahdollisuuden valvoa ja arvioida viranomaisia ja saada heidät vastuuseen;  

81. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että järjestetään 

tiedotuskampanjoita unionin kansalaisuudesta ja siihen liittyvistä oikeuksista: oikeus 

konsuli- ja diplomaattiviranomaisten antamaan suojeluun, vetoomusoikeus, oikeus 

esittää kanteluja Euroopan oikeusasiamiehelle, äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan 

parlamentin vaaleissa sekä oikeus tehdä kansalaisaloitteita; 

82. kiittää oikeusasiamiestä tämän päättäväisyydestä pyrittäessä varmistamaan hyvä hallinto 

ja avoimuus unionin toimielimissä ja elimissä; 

83. muistuttaa, että kansalaisille tiedottaminen heidän perusoikeuksistaan on olennainen osa 

perusoikeuskirjaan kirjattua oikeutta hyvään hallintoon; kehottaa jäsenvaltioita 

kiinnittämään erityistä huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, 

varmistamaan, että he ymmärtävät oikeutensa, tukemaan heitä ja takaamaan, että näitä 

oikeuksia myös kunnioitetaan;  

84. ottaa huomioon eurooppalaisen kansalaisaloitteen merkityksen uutena Lissabonin 

sopimuksella käyttöön otettuna kansalaisten oikeutena, jolla pyritään lisäämään 

osallistuvaa demokratiaa unionissa; pitää kansalaisaloitetta tehokkaana välineenä, jolla 

unionin kansalaisille annetaan välitön demokraattinen oikeus osallistua unionin 

päätöksentekoon, minkä ohella unionin kansalaisilla on oikeus esittää vetoomuksia 

Euroopan parlamentille ja kannella oikeusasiamiehelle; 

85. kehottaa komissiota lujittamaan kansalaisaloitteen roolia omaksumalla asetuksen (EU) 

N:o 211/2011 tulevassa tarkistamisessa kansalaisystävällisen lähestymistavan, jolla 

ratkaistaan kaikki välineen puutteet, ja parantamaan samalla kansalaisille suunnattuja 
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tiedotuskampanjoita, jotka koskevat kansalaisaloitteen käyttöä ja mahdollisuuksia 

vaikuttaa unionin päätöksentekoon; 

Rikoksen uhrit 

86. pitää rikoksen uhrien suojelua ensisijaisena asiana; kehottaa jäsenvaltioita panemaan 

asianmukaisesti ja viipymättä täytäntöön uhreja koskevan direktiivin 2012/29/EU osaksi 

kansallista lainsäädäntöä saattamiselle asetettuun määräaikaan eli 16. marraskuuta 2015 

mennessä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan direktiivin 28 artiklan 

mukaisesti, että kerätään tätä koskevat vertailukelpoiset tiedot ja etenkin tiedot siitä, 

miten uhrit, mukaan luettuina sellaisten rikosten uhrit, joiden motiivina on syrjintä, ovat 

käyttäneet oikeuksiaan; katsoo, että rikoksen uhrien tukemiseksi on tehtävä vielä paljon 

ja että tähän sisältyy tiedottaminen heidän oikeuksistaan ja tehokkaiden 

ohjausjärjestelmien varmistaminen sekä poliisien ja oikeusalan ammattilaisten 

kouluttaminen luottamuksellisen suhteen luomisessa uhreihin, kuten uhrien tukemista 

koskeva perusoikeusviraston tutkimus on osoittanut; suhtautuu myönteisesti siihen, että 

vuonna 2013 annettiin asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden 

vastavuoroisesta tunnustamisesta;  

87. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 

Or. en 

 

 


