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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
2 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 
Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja 
yhteiskunnassa, jolle on ominaista 
moniarvoisuus, syrjimättömyys, 
suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-
arvo.” Sopimuksen 3 artiklan mukaan 
unionin ”päämääränä on edistää rauhaa, 
omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia” 
ja se ”kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä 
rikkautta ja monimuotoisuutta sekä 
huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön 
vaalimisesta ja kehittämisestä”. Nämä 
arvot esitetään myös niiden oikeuksien, 
vapauksien ja periaatteiden yhteydessä, 
jotka vahvistetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’.

(1) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
2 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 
Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja 
yhteiskunnassa, jolle on ominaista 
moniarvoisuus, syrjimättömyys, 
suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-
arvo.” Sopimuksen 3 artiklan mukaan 
unionin ”päämääränä on edistää rauhaa, 
omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia” 
ja se ”kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä 
rikkautta ja monimuotoisuutta sekä 
huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön 
vaalimisesta ja kehittämisestä”. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 8 artiklan 
mukaan EU:n on kaikella toiminnallaan 
pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta, 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja 
torjumaan syrjintää politiikkojensa ja 
toimiensa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa. Nämä arvot esitetään 
myös niiden oikeuksien, vapauksien ja 
periaatteiden yhteydessä, jotka 
vahvistetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti oikeusalan ohjelman kaikilla 
toimilla olisi tuettava 
sukupuolinäkökohtien ja 
sukupuolitietoisen budjetoinnin sekä 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Näitä oikeuksia ja arvoja on 
edelleen edistettävä ja vahvistettava, ja 
niiden olisi oltava unionin kansalaisten ja 
kansojen yhteisiä ja muodostettava 
Euroopan yhteiskuntien perusta. Tätä 
varten unionin talousarvioon perustetaan 
uusi oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen 
rahasto, josta rahoitetaan perusoikeuksien 
ja arvojen ohjelmaa ja oikeusalan 
ohjelmaa. Euroopan yhteiskunnissa 
esiintyy yhä enemmän ääriliikkeitä, 
radikalismia ja jakolinjoja, joten on 
tärkeämpää kuin koskaan edistää, 
voimistaa ja puolustaa oikeutta, 
perusoikeuksia ja unionin arvoja, 
ihmisoikeuksia, ihmisarvon 
kunnioittamista, vapautta, demokratiaa, 
tasa-arvoa ja oikeusvaltion periaatetta. 
Tällä on syvä ja suora vaikutus poliittiseen, 
sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen 
elämään Euroopassa. Uuteen rahastoon 
kuuluvassa perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa yhdistyvät vuosina 2014–2020 
toteutettavat perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma, joka on perustettu 

(2) Näitä oikeuksia ja arvoja on 
edelleen edistettävä ja vahvistettava, ja 
niiden olisi oltava unionin kansalaisten ja 
kansojen yhteisiä ja muodostettava 
Euroopan yhteiskuntien perusta. Tätä 
varten unionin talousarvioon perustetaan 
uusi oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen 
rahasto, josta rahoitetaan perusoikeuksien 
ja arvojen ohjelmaa ja oikeusalan 
ohjelmaa. Euroopan yhteiskunnissa 
esiintyy yhä enemmän ääriliikkeitä, 
radikalismia ja jakolinjoja, joten on 
tärkeämpää kuin koskaan edistää, 
voimistaa ja puolustaa oikeutta, 
yhdenvertaisuutta, perusoikeuksia ja 
unionin arvoja, ihmisoikeuksia, ihmisarvon 
kunnioittamista, vapautta, demokratiaa, 
sukupuolten tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja 
syrjimättömyyden periaatetta. Tällä on 
syvä ja suora vaikutus poliittiseen, 
sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen 
elämään Euroopassa. Uuteen rahastoon 
kuuluvassa perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa yhdistyvät vuosina 2014–2020 
toteutettavat perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1381/201310, ja 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, joka on 
perustettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 
390/201411. Oikeusalan ohjelmasta, 
jäljempänä ’ohjelma’, tuetaan myös 
tulevaisuudessa yhdennetyn Euroopan 
oikeusalueen ja rajat ylittävän yhteistyön 
kehittämistä samaan tapaan kuin vuosien 
2014–2020 oikeusalan ohjelmalla, joka on 
perustettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1381/201312, jäljempänä ’edellinen 
ohjelma’.

kansalaisuusohjelma, joka on perustettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1381/201310, ja 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, joka on 
perustettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 
390/201411. Oikeusalan ohjelmasta, 
jäljempänä ’ohjelma’, tuetaan myös 
tulevaisuudessa yhdennetyn Euroopan 
oikeusalueen ja rajat ylittävän yhteistyön 
kehittämistä samaan tapaan kuin vuosien 
2014–2020 oikeusalan ohjelmalla, joka on 
perustettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1381/201312, jäljempänä ’edellinen 
ohjelma’.

__________________ __________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Neuvoston asetus (EU) N:o 390/2014, 
annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 
vuosina 2014–2020 (EUVL L 115, 
17.4.2014, s. 3).

11 Neuvoston asetus (EU) N:o 390/2014, 
annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 
vuosina 2014–2020 (EUVL L 115, 
17.4.2014, s. 3).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Oikeusalan, perusoikeuksien ja 
arvojen rahaston ja kahden siihen liittyvän 
rahoitusohjelman toiminnassa ovat 
keskeisellä sijalla ihmiset ja yhteisöt, 
joiden ansiosta unionin yhteiset arvot, 

(3) Oikeusalan, perusoikeuksien ja 
arvojen rahaston ja kahden siihen liittyvän 
rahoitusohjelman toiminnassa ovat 
keskeisellä sijalla ihmiset ja yhteisöt, 
joiden ansiosta unionin yhteiset arvot, 
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oikeudet ja rikas monimuotoisuus säilyvät 
elinvoimaisina. Viime kädessä tavoitteena 
on oikeuksiin perustuvan, tasa-arvoisen, 
osallistavan ja demokraattisen 
yhteiskunnan edistäminen ja ylläpitäminen. 
Tähän sisältyy elinvoimainen 
kansalaisyhteiskunta, joka kannustaa 
kansalaisia osallistumaan demokratian 
toimintaan ja kansalaisvaikuttamiseen sekä 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja edistää 
eurooppalaisen yhteiskunnan 
monimuotoisuutta myös yhteisen historian 
ja muistiperinnön pohjalta. SEU-
sopimuksen 11 artiklassa täsmennetään 
myös, että toimielimet antavat kansalaisille 
ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja 
vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla 
unionin toiminta-aloilla asianmukaisten 
kanavien kautta.

oikeudet ja rikas monimuotoisuus säilyvät 
elinvoimaisina. Viime kädessä tavoitteena 
on oikeuksiin perustuvan, tasa-arvoisen, 
osallistavan ja demokraattisen 
yhteiskunnan edistäminen ja ylläpitäminen. 
Tähän sisältyy elinvoimainen 
kansalaisyhteiskunta, joka kannustaa 
kansalaisia osallistumaan demokratian 
toimintaan ja kansalaisvaikuttamiseen sekä 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja edistää 
eurooppalaisen yhteiskunnan 
monimuotoisuutta myös yhteisen historian 
ja muistiperinnön pohjalta. Vahva ja 
riippumaton naisten oikeuksien ja hlbti-
ihmisten liike on ratkaiseva tekijä 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. 
Sen vuoksi on välttämätöntä, että EU 
keskeisten arvojensa mukaisesti tarjoaa 
riittävää tukea näille järjestöille, 
ruohonjuuritason ryhmille ja puolustajille 
sekä erityisesti niille, jotka työskentelevät 
haastavissa ympäristöissä. SEU-
sopimuksen 11 artiklassa täsmennetään 
myös, että toimielimet antavat kansalaisille 
ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja 
vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla 
unionin toiminta-aloilla asianmukaisten 
kanavien kautta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa todetaan, että 
unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen, jolla kunnioitetaan 
perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden eri 
oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä. Tätä 
varten unioni voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla kehitetään yksityis- ja rikosoikeuden 
alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja 
edistetään ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia 
rikollisuuden ehkäisemisen alalla. 
Kehitettäessä Euroopan oikeusaluetta 

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa todetaan, että 
unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen, jolla kunnioitetaan 
perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden eri 
oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä. Tätä 
varten unioni voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla kehitetään yksityis- ja rikosoikeuden 
alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja 
edistetään ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia 
rikollisuuden ehkäisemisen ja uhrien 
suojelun alalla, ottaen asianmukaisesti 
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edelleen olisi varmistettava 
perusoikeuksien ja arvojen, kuten 
syrjimättömyyden, sukupuolten tasa-arvon, 
kaikille kuuluvan tehokkaan oikeussuojan 
saatavuuden, oikeusvaltion ja 
moitteettomasti toimivan riippumattoman 
oikeusjärjestelmän kaltaisten yhteisten 
periaatteiden kunnioittaminen.

huomioon sukupuolinäkökohdat. 
Kehitettäessä Euroopan oikeusaluetta 
edelleen olisi varmistettava 
perusoikeuksien ja arvojen, kuten 
syrjimättömyyden, yhteisvastuun, 
sukupuolten tasa-arvon, sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan 
yhdenvertaisen kohtelun, heikommassa 
asemassa olevien ryhmien suojelun, 
kaikille kuuluvan tehokkaan, yleisen ja 
sukupuolitietoisen oikeussuojan 
saatavuuden, yhdenvertaisuuden lain 
edessä, oikeusvaltion ja moitteettomasti 
toimivan riippumattoman 
oikeusjärjestelmän kaltaisten yhteisten 
periaatteiden kunnioittaminen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rahoituksen olisi oltava edelleen 
yksi niistä merkittävistä välineistä, joilla 
tuetaan perussopimuksissa asetettujen 
kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttamista. Tätä varten olisi muun 
muassa perustettava joustava ja 
tuloksellinen oikeusalan ohjelma, jonka 
olisi helpotettava näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvää suunnittelua ja 
toteutusta.

(5) Rahoituksen olisi oltava edelleen 
yksi niistä merkittävistä välineistä, joilla 
tuetaan perussopimuksissa asetettujen 
kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttamista. Tätä varten olisi muun 
muassa perustettava joustava ja 
tuloksellinen oikeusalan ohjelma, jonka 
olisi helpotettava näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvää suunnittelua ja 
toteutusta. Ohjelmalla olisi tuettava 
naisten oikeuksia ajavien järjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien työtä 
EU:ssa ja koko maailmassa, jotta voidaan 
ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta ja 
aloitteita, jotka tasapainottavat 
riippumattoman kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumista. 
Pienten ja keskisuurten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
erityistilanne olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon, sillä ne eivät 
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tarvitse lyhyen aikavälin hankerahoitusta, 
vaan monivuotisia toiminta-avustuksia ja 
kohdentamatonta rahoitusta, joka kattaa 
perusmenot ja rakenteelliset 
kustannukset.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ohjelmalla olisi pyrittävä 
lisäämään rahastojen joustavuutta ja 
saatavuutta ja tarjoamaan samat 
rahoitusmahdollisuudet ja -edellytykset 
niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin 
toimiville kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista oikeusjärjestelmissä olisi 
pidettävä merkittävänä tavoitteena 
jatkettaessa Euroopan oikeusalueen 
kehittämistä. Moniperustainen syrjintä 
oikeusjärjestelmässä on edelleen yksi 
pääasiallisista naisten yhtäläisen 
oikeussuojan saatavuuden esteistä. 
Ohjelmalla olisi siksi aktiivisesti 
edistettävä kaikenlaisen syrjinnän ja 
esteiden poistamista, kun kyseessä ovat 
vähemmistöt, vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, 
iäkkäät henkilöt, syrjäseuduilla elävät 
ihmiset tai haavoittuvassa asemassa 
olevat ryhmät, jotka voisivat törmätä 
rajoituksiin oikeussuojan saatavuudessa, 
ja tuettava uhrien kannalta myönteisiä ja 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia 
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menettelyjä ja päätöksiä 
oikeusjärjestelmissä;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan ja 82 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti unioni tukee 
tuomarien ja oikeuslaitoksen henkilöstön 
koulutusta parantaakseen unionissa 
yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävää 
oikeudellista yhteistyötä, joka perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen. Oikeusalan ammattilaisten 
koulutus on tärkeä väline, jonka avulla 
voidaan kehittää yhteistä käsitystä siitä, 
miten oikeusvaltioperiaatetta olisi 
parhaiten noudatettava. Se edistää 
Euroopan oikeusalueen luomista tukemalla 
yhteisen oikeudenkäyttökulttuurin 
kehittymistä jäsenvaltioiden oikeusalan 
ammattilaisten keskuudessa. Koulutus on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että unionin oikeutta sovelletaan 
oikein ja johdonmukaisesti ja että 
oikeusalan ammattilaisten välillä vallitsee 
keskinäinen luottamus rajat ylittävissä 
menettelyissä. Ohjelmasta tuettavien 
koulutustoimien tulisi perustua 
koulutustarpeiden perusteelliseen 
arviointiin ja uusimpiin 
koulutusmenetelmiin, ja niihin tulisi 
sisältyä rajat ylittäviä tapahtumia, jotka 
tuovat yhteen oikeusalan ammattilaisia eri 
jäsenvaltioista, sekä aktiivista oppimista ja 
verkostoitumista, minkä lisäksi niiden olisi 
oltava kestäviä.

(8) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan ja 82 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti unioni tukee 
tuomarien ja oikeuslaitoksen henkilöstön 
koulutusta parantaakseen unionissa 
yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävää 
oikeudellista yhteistyötä, joka perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen. Oikeusalan ammattilaisten 
koulutus on tärkeä väline, jonka avulla 
voidaan kehittää yhteistä käsitystä siitä, 
miten oikeusvaltioperiaatetta ja 
perusoikeuksia olisi parhaiten 
noudatettava ja lisättävä tietoisuutta EU:n 
tasa-arvolainsäädännön käytännön 
soveltamisesta. Se edistää Euroopan 
oikeusalueen luomista tukemalla yhteisen 
oikeudenkäyttökulttuurin kehittymistä 
jäsenvaltioiden oikeusalan ammattilaisten 
keskuudessa. Koulutus on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että 
unionin oikeutta sovelletaan oikein ja 
johdonmukaisesti ja että oikeusalan 
ammattilaisten välillä vallitsee keskinäinen 
luottamus rajat ylittävissä menettelyissä. 
Ohjelmasta tuettavien koulutustoimien 
tulisi perustua koulutustarpeiden 
perusteelliseen arviointiin ja uusimpiin 
koulutusmenetelmiin, ja niihin tulisi 
sisältyä rajat ylittäviä tapahtumia, jotka 
tuovat yhteen oikeusalan ammattilaisia eri 
jäsenvaltioista, sekä aktiivista oppimista ja 
verkostoitumista, minkä lisäksi niiden olisi 
oltava kestäviä. Tuomareille, poliisille ja 
syyttäjille olisi annettava erityistä 
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sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 
koulutusta, jotta varmistetaan, että 
ihmiskaupan, sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja muiden rikosten kiistattomat 
uhrit tunnistetaan ja että heitä suojellaan 
ja kunnioitetaan asianmukaisesti ja että 
edistetään yhteistyötä ja hyviä käytäntöjä 
oikeusjärjestelmässä, joka perustuu 
uhrien kannalta myönteisiin ja 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottaviin 
menettelyihin;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemistä ja 
torjumista koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen allekirjoittamisesta 
Euroopan unionin puolesta rikosoikeuden 
alalla tehtävään oikeudelliseen 
yhteistyöhön liittyvien asioiden osalta 
11. toukokuuta 2017 annetun neuvoston 
päätöksen (EU) 2017/865 ja turvapaikkaa 
ja palauttamiskieltoa koskevan vastaavan 
päätöksen mukaisesti ohjelmalla tuetaan 
tuomarien ja oikeuslaitoksen henkilöstön 
koulutusta, jolla pyritään lisäämään 
tietoisuutta ja edistämään 
yleissopimuksen käytännön soveltamista, 
jotta voidaan paremmin suojella naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan uhreja 
kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Oikeusalan koulutusta voivat 
järjestää erilaiset toimijat, kuten 

(9) Oikeusalan koulutusta voivat 
järjestää erilaiset toimijat, kuten 
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jäsenvaltioiden oikeus- ja 
hallintoviranomaiset, akateemiset laitokset, 
oikeusalan koulutuksesta vastaavat 
kansalliset elimet, Euroopan tason 
koulutusorganisaatiot tai -verkostot taikka 
unionin oikeuden oikeuskoordinaattoreiden 
verkostot. Yleiseurooppalaista etua ajavien, 
oikeusalan koulutuksessa toimivien elinten 
ja yhteisöjen, kuten Euroopan juridisen 
koulutusverkoston (EJTN), 
Eurooppaoikeuden akatemian (ERA), 
Euroopan tuomarineuvostojen verkoston 
(ENCJ), Euroopan unionin korkeimpien 
hallinto-oikeuksien yhdistyksen (ACA 
Europe), Euroopan unionin korkeimpien 
oikeuksien presidenttien verkoston 
(EUSJC) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-
instituutin (EIPA), olisi jatkossakin 
edistettävä tuomareille ja oikeuslaitoksen 
henkilöstölle tarkoitettuja, aidosti 
eurooppalaisia koulutusohjelmia, minkä 
vuoksi niille voitaisiin myöntää 
asianmukainen rahoitus komission tämän 
asetuksen nojalla hyväksymissä vuotuisissa 
työohjelmissa vahvistettujen menettelyjen 
ja kriteerien mukaisesti.

jäsenvaltioiden oikeus- ja 
hallintoviranomaiset, akateemiset laitokset, 
oikeusalan koulutuksesta vastaavat 
kansalliset elimet, Euroopan tason 
koulutusorganisaatiot tai -verkostot taikka 
unionin oikeuden oikeuskoordinaattoreiden 
ja tasa-arvoelinten verkostot. Tuomarien 
ja terveydenhuollon ammattilaisten 
monialaista yhteistyötä on tuettava, jotta 
tuomareille ja oikeuslaitoksen 
henkilöstölle voidaan antaa tarvittavaa 
koulutusta tapauksissa, jotka liittyvät 
sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja 
naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. 
Yleiseurooppalaista etua ajavien, 
oikeusalan koulutuksessa toimivien elinten 
ja yhteisöjen, kuten Euroopan juridisen 
koulutusverkoston (EJTN), 
Eurooppaoikeuden akatemian (ERA), 
Euroopan tuomarineuvostojen verkoston 
(ENCJ), Euroopan unionin korkeimpien 
hallinto-oikeuksien yhdistyksen (ACA 
Europe), Euroopan unionin korkeimpien 
oikeuksien presidenttien verkoston 
(EUSJC) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-
instituutin (EIPA), olisi jatkossakin 
edistettävä tuomareille ja oikeuslaitoksen 
henkilöstölle tarkoitettuja, aidosti 
eurooppalaisia koulutusohjelmia, minkä 
vuoksi niille voitaisiin myöntää 
asianmukainen rahoitus komission tämän 
asetuksen nojalla hyväksymissä vuotuisissa 
työohjelmissa vahvistettujen menettelyjen 
ja kriteerien mukaisesti. Kun otetaan 
huomioon, että naistuomarit ovat 
aliedustettuina ylimmissä viroissa, 
naispuolisia tuomareita, syyttäjiä ja muita 
oikeusalan ammattilaisia on 
kannustettava osallistumaan 
koulutukseen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Ohjelmasta olisi tuettava EJTN:n 
vuotuista työohjelmaa, koska se on 
oikeusalan koulutuksessa keskeinen 
toimija. EJTN:n tilanne on 
poikkeuksellinen, sillä se on ainoa unionin 
tason verkosto, joka kokoaa yhteen 
oikeusalan koulutuksesta vastaavia 
jäsenvaltioiden elimiä. Sillä on 
ainutlaatuiset edellytykset järjestää 
kokemusten vaihtoa uusien ja kokeneiden 
tuomarien ja syyttäjien välillä kaikkien 
jäsenvaltioiden kesken ja koordinoida 
oikeusalan koulutuksesta vastaavien 
kansallisten elinten työtä unionin oikeutta 
koskevien koulutustoimien järjestämisessä 
ja hyvien koulutuskäytäntöjen 
edistämisessä. EJTN myös tarjoaa unionin 
tasolla erittäin laadukasta koulutusta 
kustannustehokkaasti. Lisäksi sen 
toimintaan osallistuu tarkkailijoina 
oikeusalan koulutuksesta vastaavia 
ehdokasmaiden elimiä.

(10) Ohjelmasta olisi tuettava EJTN:n 
vuotuista työohjelmaa, koska se on 
oikeusalan koulutuksessa keskeinen 
toimija. EJTN on poikkeuksellisessa 
tilanteessa, sillä se on ainoa unionin tason 
verkosto, joka kokoaa yhteen oikeusalan 
koulutuksesta vastaavia jäsenvaltioiden 
elimiä. Sillä on ainutlaatuiset edellytykset 
järjestää kokemusten vaihtoa uusien ja 
kokeneiden tuomarien ja syyttäjien välillä 
kaikkien jäsenvaltioiden kesken ja 
koordinoida oikeusalan koulutuksesta 
vastaavien kansallisten elinten työtä 
unionin oikeutta koskevien 
koulutustoimien järjestämisessä ja hyvien 
koulutuskäytäntöjen edistämisessä. EJTN 
myös tarjoaa unionin tasolla erittäin 
laadukasta koulutusta 
kustannustehokkaasti. Lisäksi sen 
toimintaan osallistuu tarkkailijoina 
oikeusalan koulutuksesta vastaavia 
ehdokasmaiden elimiä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ohjelmalla olisi myös tuettava 
parhaiden käytäntöjen edistämistä 
sellaisten tuomioistuinten välillä, jotka 
käsittelevät sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa, sekä yhteisten resurssien ja 
koulutusmateriaalin vaihtoa sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta tuomareille, 
yleisille syyttäjille, asianajajille, poliisille 
ja muille ammattilaisille, jotka ovat 
tekemisissä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhrien kanssa.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) SEUT-sopimuksen 67 artiklan 
mukaan unionin olisi muodostettava 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, 
jolla kunnioitetaan perusoikeuksia, ja tätä 
varten oikeussuojan saatavuus on 
olennaisen tärkeää. Jotta voitaisiin 
helpottaa tehokkaan oikeussuojan 
saatavuutta ja edistää keskinäistä 
luottamusta, joka on vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
asianmukaisen toiminnan välttämätön 
edellytys, on tarpeen lisätä rahoitustukea 
muiden viranomaisten kuin 
oikeusviranomaisten sekä oikeusalan 
ammattilaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen toimille, joilla edistetään näiden 
tavoitteiden saavuttamista.

(14) SEUT-sopimuksen 67 artiklan 
mukaan unionin olisi muodostettava 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, 
jolla kunnioitetaan perusoikeuksia, ja tätä 
varten oikeussuojan saatavuus on 
olennaisen tärkeää. Jotta voitaisiin 
helpottaa tehokkaan oikeussuojan 
saatavuutta ja rikosten uhrien suojelua ja 
edistää keskinäistä luottamusta, joka on 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen asianmukaisen toiminnan 
välttämätön edellytys, on tarpeen lisätä 
rahoitustukea muiden viranomaisten kuin 
oikeusviranomaisten sekä oikeusalan 
ammattilaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen toimille, joilla edistetään näiden 
tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) SEUT-sopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi tuettava myös 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista kaikissa sen mukaisesti 
toteutettavissa toimissa.

(15) SEUT-sopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmassa olisi valittava 
monialainen lähestymistapa, jonka avulla 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
tuetaan sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamista, yhtäläisiä oikeuksia ja 
syrjimättömyyden tavoitteita kaikissa sen 
mukaisesti toteutettavissa toimissa. Toimia 
olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, 
miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjimättömyys on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän asetuksen perusteella 
toteutettavilla toimilla olisi edistettävä 
Euroopan oikeusalueen luomista lisäämällä 
rajat ylittävää yhteistyötä ja 
verkostoitumista ja varmistamalla unionin 
oikeuden asianmukainen ja 
johdonmukainen soveltaminen. 
Rahoitustoimilla olisi edistettävä myös 
yhteisen käsityksen muodostamista unionin 
arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta, 
unionin oikeuden ja politiikkojen parempaa 
tuntemusta ja oikeudellisen yhteistyön 
välineiden käyttöön liittyvän osaamisen ja 
parhaiden käytäntöjen jakamista kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien kesken sekä 
sellaisten yhteentoimivien digitaalisten 
ratkaisujen leviämistä, jotka mahdollistavat 
saumattoman ja tehokkaan rajat ylittävän 
yhteistyön, minkä lisäksi niiden avulla olisi 
luotava vankka analyyttinen perusta 
unionin oikeuden ja politiikkojen 
kehittämisen, toimeenpanon ja 
asianmukaisen soveltamisen tukemiseksi. 
Unionin toimien ansiosta toimintaa 
voidaan toteuttaa johdonmukaisesti 
kaikkialla unionissa ja saavuttaa 
mittakaavaetuja. Unionilla on lisäksi 
jäsenvaltioita paremmat edellytykset 
puuttua rajat ylittäviin tilanteisiin ja tarjota 
vastavuoroista oppimista varten 
eurooppalainen foorumi.

(16) Tämän asetuksen perusteella 
toteutettavilla toimilla olisi edistettävä 
Euroopan oikeusalueen luomista lisäämällä 
rajat ylittävää yhteistyötä ja 
verkostoitumista, parantamalla 
tietoisuutta ja varmistamalla unionin 
oikeuden asianmukainen, käytännön ja 
johdonmukainen soveltaminen erityisesti 
EU:n tasa-arvolainsäädännön osalta sekä 
edistämällä parempaa täytäntöönpanoa ja 
koordinointia rikosten uhrien suojelua 
koskevien EU:n välineiden kesken, 
etenkin rikosten uhrien oikeuksia, tukea 
ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/JHA 
korvaamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2012/29/EU, 
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä 
13 päivänä joulukuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/99/EU, yksityisoikeuden 
alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden 
vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun 
asetuksen 606/2013 ja ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/36/EU osalta. 
Rahoitustoimilla olisi edistettävä myös 
yhteisen käsityksen muodostamista unionin 
arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta, 
unionin oikeuden ja politiikkojen parempaa 
tuntemusta ja oikeudellisen yhteistyön 
välineiden käyttöön liittyvän osaamisen ja 
parhaiden käytäntöjen jakamista kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien kesken sekä 
sellaisten yhteentoimivien digitaalisten 
ratkaisujen leviämistä, jotka mahdollistavat 
saumattoman ja tehokkaan rajat ylittävän 
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yhteistyön, minkä lisäksi niiden avulla olisi 
luotava vankka analyyttinen perusta 
unionin oikeuden ja politiikkojen 
kehittämisen, toimeenpanon ja 
asianmukaisen soveltamisen tukemiseksi. 
Unionin toimien ansiosta toimintaa 
voidaan toteuttaa johdonmukaisesti 
kaikkialla unionissa ja saavuttaa 
mittakaavaetuja. Unionilla on lisäksi 
jäsenvaltioita paremmat edellytykset 
puuttua rajat ylittäviin tilanteisiin ja tarjota 
vastavuoroista oppimista varten 
eurooppalainen foorumi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) EU:n oikeusjärjestelmä ei tarjoa 
riittävää oikeutta ja suojelua naisille ja 
tytöille, minkä vuoksi sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrit eivät saa 
tarvittavaa tukea. Myöskään seksikaupan 
uhreja, pakolais- ja 
maahanmuuttajanaisia, hlbtiq-henkilöitä 
ja vammaisia henkilöitä ei suojella ja 
tueta tarpeeksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) helpottaa ja tukea yksityis- ja 
rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista 
yhteistyötä ja edistää 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista 
muun muassa tukemalla toimia kansallisten 
oikeusjärjestelmien tuloksellisuuden ja 
päätösten täytäntöönpanon parantamiseksi;

a) helpottaa ja tukea yksityis- ja 
rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista 
yhteistyötä ja edistää 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja 
perusoikeuksia muun muassa tukemalla 
toimia kansallisten oikeusjärjestelmien 
tuloksellisuuden ja päätösten 
täytäntöönpanon parantamiseksi ja uhrien 
suojelemiseksi sukupuolinäkökohdat 
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huomioon ottaen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tukea ja edistää tasavertaisten 
oikeuksien suojelua ja sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kiellon periaatetta, torjua naisvihaa, 
rasismia, muukalaisvihaa ja homofobiaa 
ja vahvistaa vammaisten henkilöiden ja 
lasten oikeuksia;

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistää ja tukea oikeusalan 
koulutusta yhteisen oikeus-, 
oikeudenkäyttö- ja oikeusvaltiokulttuurin 
luomiseksi;

b) edistää ja tukea sukupuolitietoista 
ja uhrilähtöistä oikeusalan koulutusta 
yhteisen oikeus-, oikeudenkäyttö- ja 
oikeusvaltiokulttuurin luomiseksi 
sukupuolinäkökohdat ja EU:n tasa-
arvolainsäädäntö huomioon ottaen; 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistaa ja lujittaa naisten ja 
tyttöjen oikeussuojaa tapauksissa, joihin 
liittyy sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, 
ratifioimalla Istanbulin yleissopimuksen 
ja hyväksymällä sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa torjuvaa lainsäädäntöä 
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unionissa;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) helpottaa tehokkaan ja kaikkia 
koskevan oikeussuojan ja tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta, myös 
sähköisesti, edistämällä tehokkaita 
yksityis- ja rikosoikeudellisia menettelyjä 
ja edistämällä ja tukemalla rikoksen uhrien 
oikeuksia sekä epäiltyjen ja syytettyjen 
prosessuaalisia oikeuksia 
rikosoikeudellisissa menettelyissä.

c) helpottaa tehokkaan, tasavertaisen, 
syrjimättömän ja kaikkia koskevan 
oikeussuojan ja tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta, myös 
sähköisesti, edistämällä tehokkaita 
yksityis- ja rikosoikeudellisia menettelyjä 
ja edistämällä ja tukemalla rikoksen uhrien 
ja erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia 
sekä epäiltyjen ja syytettyjen 
prosessuaalisia oikeuksia 
rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen liittyviin toimiin osoitettava 
talousarvio on ilmoitettava vuosittain 
omassa budjettikohdassa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Valtavirtaistaminen

Ohjelmalla on pyrittävä edistämään 
naisten ja miesten tasa-arvoa kaikkien sen 
mukaisten toimien täytäntöönpanossa. 
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Ohjelmassa on myös noudatettava 
syrjintäkieltoa, joka koskee minkä 
tahansa perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
luetellun perusteen nojalla tapahtuvaa 
syrjintää, perusoikeuskirjan 51 artiklan 
mukaisesti ja kyseisessä artiklassa 
asetetuissa rajoissa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Indikaattorit, joiden avulla 
raportoidaan ohjelman edistymisestä 
3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

1. Sukupuolen mukaan eritellyt 
indikaattorit, joiden avulla raportoidaan 
ohjelman edistymisestä 3 artiklassa 
säädettyjen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seurannan avulla on oltava myös 
mahdollista arvioida, miten sukupuolten 
tasa-arvo ja syrjintäkielto on otettu 
huomioon ohjelman toimissa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että ohjelman toteuttamisen 
ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
varojen saajille ja jäsenvaltioille on 

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että ohjelman toteuttamisen 
ja tulosten seurannassa käytettävät, 
tarvittaessa sukupuolen mukaan eritellyt, 
tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti 
ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
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asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

varojen saajille ja jäsenvaltioille on 
asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioinnit on suoritettava oikea-
aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa.

1. Arvioinnit on suoritettava oikea-
aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa ja jotta ohjelman 
mukaisten toimien täytäntöönpanoon ja 
3 artiklassa vahvistettujen ja 5 artiklan 
(valtavirtaistaminen) mukaisten 
erityistavoitteiden saavuttamiseen 
kohdistetaan seurantaa. Kaikissa 
arvioinneissa on otettava huomioon 
sukupuolinäkökohdat, ja niihin on 
sisällyttävä sukupuolten tasa-arvoa 
käsittelevä luku, johon sisältyy 
yksityiskohtainen analyysi ohjelmassa 
sukupuolten tasa-arvoon liittyviin toimiin 
osoitetusta talousarviosta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Kuultavan 
asiantuntijaryhmän on oltava 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. tietoisuuden lisääminen ja tiedon 
jakaminen, jotta voidaan parantaa unionin 
politiikkojen ja unionin lainsäädännön 
tuntemusta, mukaan lukien aineellinen 
oikeus ja prosessioikeus, oikeudellisen 
yhteistyön välineet, asiaa koskeva EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö, vertaileva 
oikeustiede sekä eurooppalaiset ja 
kansainväliset normit;

1. tietoisuuden lisääminen ja tiedon 
jakaminen, jotta voidaan parantaa unionin 
politiikkojen ja unionin lainsäädännön 
tuntemusta, mukaan lukien aineellinen 
oikeus ja prosessioikeus, oikeudellisen 
yhteistyön välineet, asiaa koskeva EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö, vertaileva 
oikeustiede sekä eurooppalaiset ja 
kansainväliset normit; 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
toiminta, mukaan luettuina edunvalvonta, 
riita-asiat, julkinen mobilisointi ja 
koulutus sekä ihmisoikeuksiin 
perustuvien palvelujen tarjoaminen; 
kohdennettu tuki paikallisille ja 
kansallisille kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille, jotka käsittelevät paikallisia ja 
kansallisia kysymyksiä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. hyvien käytäntöjen vaihto 
parhaista tavoista edistää ja sisällyttää 
sukupuolinäkökulma kaikkiin 
oikeusjärjestelmän vaiheisiin ja parhaista 
tavoista varmistaa yhtäläinen oikeussuoja 
kaikille. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3. analyysi- ja seurantatoimet25, joiden 
avulla lisätään Euroopan oikeusalueen 
toimintaa mahdollisesti haittaavien 
esteiden tuntemusta ja ymmärtämystä ja 
parannetaan unionin oikeuden ja 
politiikkojen täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;

3. analyysi- ja seurantatoimet25, joiden 
avulla lisätään Euroopan oikeusalueen 
toimintaa mahdollisesti haittaavien 
esteiden tuntemusta ja ymmärtämystä ja 
parannetaan unionin oikeuden ja 
politiikkojen täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa etenkin tasavertaisten 
oikeuksien ja syrjimättömän oikeussuojan 
saatavuuden tarjoamisessa kaikille 
ihmisille unionissa heidän kotipaikka-
asemastaan riippumatta;

__________________ __________________
25 Näihin toimiin kuuluvat muun muassa 
tietojen keruu ja tilastojen laatiminen, 
yhteisten menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen, tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset, arvioinnit, 
vaikutustenarviointi, oppaiden, raporttien 
ja koulutusmateriaalin laatiminen ja 
julkaiseminen.

25 Näihin toimiin kuuluvat muun muassa 
tietojen keruu ja tilastojen laatiminen, 
yhteisten menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen, tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset, arvioinnit, 
vaikutustenarviointi, oppaiden, raporttien 
ja koulutusmateriaalin laatiminen ja 
julkaiseminen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. asianomaisten sidosryhmien 
kouluttaminen, jotta voidaan parantaa 
unionin politiikkojen ja unionin oikeuden 
tuntemusta, mukaan lukien aineellinen ja 
prosessioikeus, EU:n oikeudellisen 
yhteistyön välineiden käyttö, asiaa koskeva 
EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö, 
oikeuskieli ja vertaileva oikeustiede;

4. asianomaisten sidosryhmien 
kouluttaminen, jotta voidaan parantaa 
unionin politiikkojen ja unionin oikeuden 
tuntemusta, mukaan lukien aineellinen ja 
prosessioikeus, rikoksen uhrien oikeuksia, 
tukea ja suojelua koskeva unionin oikeus, 
EU:n oikeudellisen yhteistyön välineiden 
käyttö, asiaa koskeva EU:n tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö, oikeuskieli ja vertaileva 
oikeustiede;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. erityinen sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottava koulutus tuomareille, 
asianajajille, poliisille ja syyttäjille 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta ja 
uhrien kannalta myönteisistä 
menettelyistä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdosta erityisesti sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa käsittelevien 
tuomioistuinten välillä;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. keskeisten Euroopan tason 
verkostojen ja Euroopan oikeudellisten 
verkostojen valmiuksien kehittäminen, 
mukaan lukien unionin oikeuden 
mukaisesti perustetut verkostot, joiden 
tehtävänä on varmistaa unionin oikeuden 
vaikuttava soveltaminen ja täytäntöönpano, 
ja unionin oikeuden, politiikkatavoitteiden 
ja strategioiden edistäminen ja edelleen 
kehittäminen ohjelman toiminta-aloilla, 
sekä ohjelman kattamilla aloilla toimivien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
tukeminen;

6. keskeisten Euroopan tason 
verkostojen, naisten oikeuksia edistävien 
järjestöjen ja verkostojen, hlbtiq-ihmisten 
oikeuksia ajavien järjestöjen ja Euroopan 
oikeudellisten verkostojen valmiuksien 
kehittäminen, mukaan lukien unionin 
oikeuden mukaisesti perustetut verkostot, 
joiden tehtävänä on varmistaa unionin 
oikeuden vaikuttava soveltaminen ja 
täytäntöönpano, ja unionin oikeuden, 
politiikkatavoitteiden ja strategioiden 
edistäminen ja edelleen kehittäminen 
ohjelman toiminta-aloilla, sekä ohjelman 
kattamilla aloilla toimivien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
tukeminen;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaa seurataan käyttäen 
indikaattoreita, joiden avulla pyritään 

Ohjelmaa seurataan käyttäen 
indikaattoreita, joiden avulla pyritään 
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mittaamaan, missä määrin ohjelman yleis- 
ja erityistavoitteet on saavutettu, sekä 
hallinnollisten rasitteiden ja kustannusten 
minimoimiseksi. Tätä varten kerätään 
tietoja seuraavista avainindikaattoreista:

mittaamaan, missä määrin ohjelman yleis- 
ja erityistavoitteet on saavutettu, sekä 
hallinnollisten rasitteiden ja kustannusten 
minimoimiseksi. Tätä varten kerätään 
tarvittaessa sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjä tietoja seuraavista 
avainindikaattoreista:
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