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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on ollut yksi EU:n merkittävimpiä virallisia toimijoita perusoikeuksien 
ja ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Kauan 
kaivattu perusoikeusvirasto perustettiin viimein helmikuussa 2007. Virasto ei kuitenkaan voi 
toimia tehokkaasti, koska sen monivuotista toimintakehystä ei ole vielä hyväksytty eikä 
johtajan paikkaa vielä täytetty. Johtajan saamiseksi olisi ryhdyttävä kiireellisiin toimiin, ja 
Euroopan parlamentin olisi oltava mukana prosessissa. Ulkoasiainvaliokunta pyytää 
komissiota ryhtymään toimiin tämän tilanteen korjaamiseksi.

Kuten neuvoston 15. helmikuuta 2007 hyväksymässä asetuksessa (EY N:o 1687/2007), 
viraston päätehtävä on yhteisön oikeuden puitteissa toimiessaan avustaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n ja yhteisön oikeuden mukaista velvoitettaan kunnioittaa 
politiikassaan perusoikeuksia. Nämä perusoikeudet ilmenevät erityisesti perusoikeuskirjassa 
ottaen huomioon sen aseman ja siihen liitetyt selitykset. Asetuksen 5 artiklan mukaisesti 
neuvosto määrittää perusoikeusviraston toiminnan kohdealueet monivuotisessa 
toimintakehyksessä.

Valmistelijan keskeiset tavoitteet ovat:

Viittaa päätöslauselmaansa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien edistämisestä ja suojelusta. 
Viittaa lisäksi kansallisten ja Euroopan tason toimielinten, kuten perusoikeusviraston, rooliin 
ja etenkin ehdotuksiin levittää ihmisoikeuksien suojelun periaatteita unionin ulkopuolelle;

Tukee käynnistettyjä toimia, joilla vältetään päällekkäistä toimintaa ja varmistetaan toiminnan 
koordinointi kansainvälisten alalla toimivien järjestöjen kanssa (esimerkiksi ETYJ, YK ja 
etenkin Euroopan neuvosto);

Katsoo, että ihmisoikeusvuoropuhelu on erittäin tärkeää unionin suhteissa kolmansiin maihin. 
Pitää myönteisenä, että perusoikeusvirasto on avoinna myös ehdokasvaltioille; Toistaa 
näkemyksensä, että vakautta, turvallisuutta ja vaurautta ei voi luoda ilman naapurimaiden 
kanssa käytävää ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvää vuoropuhelua ja että kyseisellä 
alalla erilaisten toimielinten olisi oltava tehokkaammassa yhteistyössä;

Katsoo, että uudistussopimuksen tultua voimaan viraston olisi avustettava tällöin virkaansa 
astuvaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa erityisesti silloin, kun 
kolmansien maiden kanssa ollaan yhteistyössä ihmisoikeusvuoropuhelun, maahanmuuton, 
järjestäytyneen rikollisuuden tai ihmiskaupan osalta.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Perusoikeusviraston on annettava 
säännöllisesti kertomus Euroopan 
parlamentille. 

Tarkistus 2
2 artiklan f alakohta

f) turvapaikka-asiat, f) turvapaikka-asiat, myös 
palauttamiskysymykset;

Tarkistus 3
2 artiklan j a alakohta (uusi)

(j a) terrorismin vastaisten toimien 
vaikutukset Euroopan unionin 
perusoikeuksiin;

Tarkistus 4
2 artiklan j b alakohta (uusi)

(j b) ihmisoikeuskysymykset EU:n kauppa-
ja kehitysyhteistyöpolitiikassa ja suhteissa 
kolmansiin maihin.

Tarkistus 5
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Perusoikeusvirasto tekee aktiivista 
yhteistyötä ehdokasvaltioiden kanssa 
perusoikeuksien alalla helpottaakseen 
ehdokasvaltioiden sopeutumista yhteisön 
oikeuteen.



AD\696933FI.doc 5/6 PE396.675v02-00

FI

Tarkistus 6
3 artiklan 3 kohta

3. Perusoikeusvirasto käsittelee sukupuolen 
perusteella tapahtuvaa syrjintää vain osana 
2 artiklan b kohdassa tarkoitettua viraston 
yleisesti syrjintää käsittelevää työtä siinä 
määrin kuin se on tämän kannalta 
olennaista ottaen huomioon asetuksella 
(EY) N:o 1922/2006 perustetun Euroopan 
tasa-arvoinstituutin yleiset tavoitteet; näitä 
ovat sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja 
vahvistaminen, joka sisältää sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen kaikkiin 
yhteisön politiikkoihin ja niistä johtuviin 
kansallisiin menettelyihin, sukupuolen 
perusteella tapahtuvan syrjinnän torjuminen 
ja EU:n kansalaisten tietoisuuden lisääminen 
sukupuolten tasa-arvosta antamalla yhteisön 
toimielimille, erityisesti komissiolle ja 
jäsenvaltioiden viranomaisille teknistä apua.

3. Perusoikeusvirasto käsittelee sukupuolen 
perusteella tapahtuvaa syrjintää siinä 
määrin kuin se on olennaista 2 artiklan 
b kohdassa tarkoitetun viraston yleisesti 
syrjintää käsittelevän työn kannalta ja 
suhteessa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien kysymysten sisällyttämiseen 
osaksi perusoikeuksia koskevaa EU:n 
yleislinjaa ottaen huomioon asetuksella 
(EY) N:o 1922/2006 perustetun Euroopan 
tasa-arvoinstituutin yleiset tavoitteet; näitä 
ovat sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja 
vahvistaminen, joka sisältää sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen kaikkiin 
yhteisön politiikkoihin ja niistä johtuviin 
kansallisiin menettelyihin, sukupuolen 
perusteella tapahtuvan syrjinnän torjuminen 
ja EU:n kansalaisten tietoisuuden lisääminen 
sukupuolten tasa-arvosta antamalla yhteisön 
toimielimille, erityisesti komissiolle ja 
jäsenvaltioiden viranomaisille teknistä apua.
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