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kohta

Ettepanek võtta vastu otsus (KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS) –
muutmisakt)

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 2

(2) Muude teemavaldkondade seas peaks 
raamistikku kuuluma võitlus rassismi, 
ksenofoobia ja nendega seotud 
sallimatusega.

(2) Muude teemavaldkondade seas peaks 
raamistikku kuuluma võitlus rassismi, 
ksenofoobia ja nendega seotud sallimatusega 
ning etniliste või rahvusvähemuste hulka 
kuuluvate isikute õiguste kaitsmine.

Or. en

Selgitus

Nõukogu määruse (EÜ) nr 168/2007 põhjendus 10 ei viita mitte ainult rassismi ja 
ksenofoobia ja nendega seotud sallimatuse, vaid ka vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste 
kaitse hõlmamisele ameti alalisse tööprogrammi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Pidades silmas nõukogu 
deklaratsiooni kriminaalasjades tehtava 
politsei- ja õigusalase koostöö kohta (ELi 
lepingu VI jaotis), võiksid Euroopa Liidu 
institutsioonid ja liikmesriigid vastavalt 
vajadusele ja vabatahtlikus korras kasutada 
ameti teadmisi ka nendes valdkondades.

Or. en

Selgitus

Nõukogu lükkas tagasi komisjoni ettepaneku anda Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile 
volitused tegutseda Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud valdkondades, kuid võttis siiski 
vastu deklaratsiooni, mis annab Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele võimaluse 
paluda ametil anda nõu ka nendes valdkondades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sophia in 't Veld

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) On vaja tagada kõikide 
rahvusvaheliste inimõiguste 
konventsioonide järgimine ELi 
institutsioonide ja kõikide liikmesriikide 
poolt.

Or. en
Muudatusettepaneku esitaja(d): Kinga Gál

Muudatusettepanek 17
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Ülesanded

Amet võib erandlikel ja kaalukatel juhtudel 
koostada ja avaldada järeldusi ja arvamusi 
teemavaldkondades, mida artikkel 2 ei 
hõlma.
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Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks raportööri muudatusettepaneku 7 sisuga, mille kohaselt amet võib 
endale võtta ülesandeid teemavaldkondades, mida artikkel 2 ei hõlma, on vaja seda uuesti 
mainida alapealkirja „Ülesanded” all.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Muudatusettepanek 18
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Inimõigusi käsitleva teabe levitamine

Amet levitab asjakohast, objektiivset, 
usaldusväärset ja võrreldavat teavet ning 
andmeid, mis hõlmavad ka liikmesriikide, 
ELi institutsioonide ja organite, 
ametkondade ja asutuste, aga samuti 
uurimiskeskuste, siseriiklike organite, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide ning eelkõige Euroopa 
Nõukogu pädevate organite edastatud 
uurimus- ja seiretulemusi, ning võttes 
vajalikul määral arvesse ÜRO 
inimõigusorganite tööd valdkondades, mis 
on seotud liikmesriikide rahvusvaheliste 
kohustustega.

Or. en

Selgitus

Kogemus on näidanud Euroopa inimõigusorganite ja ÜRO inimõigusorganite vastastikku 
tugevdava inimõigustealase tegevuse suurt potentsiaali ning teadlikkus ÜRO organite 
arengutest ja seisukohtadest võimaldaks ametil aidata liikmesriikidel sidusalt täita tervet rida 
nende kohustusi inimõiguste alal. See võiks suurendada ka ÜRO inimõigusorganite tõhusust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 sissejuhatav osa
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Teemavaldkonnad on järgmised: Töötades järgmistes teemavaldkondades, 
püüab amet kindlaks määrata 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
tegureid, mis aitavad kaasa inimõiguste 
austamisele neis valdkondades või mis 
võivad endast kujutada inimõiguste 
rikkumiste algpõhjusi:

Or. en

Selgitus

Inimõiguste tõhus kaitse, sh võrdsuse edendamine ja võitlus diskrimineerimisega, eeldab 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste tegurite mõistmist, mis võimaldavad neid õigusi 
nautida, ning meetmeid nende teguritega tegelemiseks, kui need kujutavad endast õiguste 
rikkumiste algpõhjusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 20
Artikli 2 punkt a

a) rassism, ksenofoobia ja nendega seotud 
sallimatus,

a) rassism, ksenofoobia ja nendega seotud 
sallimatus ning etniliste või 
rahvusvähemuste hulka kuuluvate isikute 
õiguste kaitsmine,

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 14 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 21
Artikli 2 punkt a

a) rassism, ksenofoobia ja nendega seotud 
sallimatus,

a) rassism, ksenofoobia ja nendega seotud 
sallimatus ning vähemuste, kaasa arvatud 
romide hulka kuuluvate isikute õiguste 
austamine,

Or. en
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Selgitus

Vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine on Euroopa Liidu põhiväärtus.
Hiljutised sündmused Itaalias näitasid, et see austamine peab muutuma prioriteediks.
Formaalne diskrimineerimisvastane lähenemisviis ei too tingimata kaasa täielikku ja toimivat 
võrdsust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 punkt b

b) diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või vähemusse kuulumise alusel,

b) diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse, sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keele, poliitiliste või muude 
arvamuste, varalise seisundi, sünnipära, 
rahvuse või vähemusse kuulumise ja nende 
põhjuste mistahes kombinatsiooni 
(mitmekordne diskrimineerimine) alusel,

Or. en

Selgitus

Recital 9 of the Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights stipulates that the Agency should refer in its 
work to fundamental rights as reflected in particular in the Charter of Fundamental Rights. 
Article 21 of the Charter contains wider list of prohibited grounds than Article 13 of the 
Treaty establishing the European Community. Therefore full list of grounds should be 
reproduced.

It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society. Often, 
people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason or 
reasons why.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kinga Gál

Muudatusettepanek 23
Artikli 2 punkt b

b) diskrimineerimine soo, rassilise või b) diskrimineerimine soo, rassilise või 
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etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või vähemusse kuulumise alusel,

etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või traditsioonilisse rahvus- või 
keelevähemusse kuulumise ja nende 
põhjuste mistahes kombinatsiooni 
(mitmekordne diskrimineerimine) alusel,

Or. en

Selgitus

Kõik ülejäänud vähemuste liigid peale traditsiooniliste rahvus- ja keelevähemuste on 
hõlmatud loeteluga lause esimeses pooles. On väga tähtis see lünk likvideerida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Lou McDonald, Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 24
Artikli 2 punkt b

b) diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või vähemusse kuulumise alusel,

b) diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, keele, puude, vanuse, 
seksuaalse sättumuse või vähemusse 
kuulumise ja nende põhjuste mistahes 
kombinatsiooni (mitmekordne 
diskrimineerimine) alusel,

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks põhiõiguste harta artikli 21 punktiga 1, mis sisaldab keelelist 
diskrimineerimist, tuleks sellesse klauslisse lisada ka keel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 25
Artikli 2 punkt b

b) diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või vähemusse kuulumise alusel,

b) diskrimineerimine sotsiaalse päritolu ja 
seisundi, bioloogilise ja/või sotsiaalse soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste või ideede, puude, vanuse, 
seksuaalse sättumuse või vähemusse 
kuulumise ja nende põhjuste mistahes 
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kombinatsiooni (mitmekordne 
diskrimineerimine) alusel,

Or. en

Selgitus

Sotsiaalne tõrjutus teeb muret nii paljudele huvigruppidele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele kui ka ELi institutsioonidele ning sisaldub ka põhiõiguste hartas. Kuna 
sotsiaalne tõrjutus võib tuleneda diskrimineerimisest sotsiaalse seisundi alusel, tuleb ka see 
lisada. Kuid isegi ilma sotsiaalset tõrjutust asjasse segamata on diskrimineerimine sotsiaalse 
seisundi alusel samuti valdav diskrimineerimise vorm ühiskonnas ning sellega tuleks 
arvestada ja tegeleda, jällegi kooskõlas põhiõiguste hartaga (peatükk 3).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sophia in 't Veld

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 punkt c

c) kahju hüvitamine ohvrile, kuritegevuse 
ennetamine ja sellega seotud kodanike 
turvalisuse küsimused, 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 27
Artikli 2 punkt c

c) kahju hüvitamine ohvrile, kuritegevuse 
ennetamine ja sellega seotud kodanike
turvalisuse küsimused,

c) kahju hüvitamine ohvrile, kuritegevuse 
ennetamine ja sellega seotud isikute
turvalisuse küsimused,

Or. en

Selgitus

Mõiste „kodanikud” tuleks asendada mõistega „isikud” et kajastada liidu ja selle 
liikmesriikide inimõigustealast kohustust kaitsta kõiki nende jurisdiktsioonile alluvaid isikuid, 
sõltumata nende kodakondsusest. Lisaks kindlustatakse mõistega „isikud" põhiõigused 
teatavatele erirühmadele nagu liidu piires ajutiselt viibivatele inimestele või kodututele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 punkt c a (uus)

c a) sotsiaalsed õigused,

Or. en

Selgitus

Sotsiaalsetel õigustel on põhiõiguste hartas ja Euroopa kodanike igapäevases elus täita tähtis 
osa; seetõttu tuleks see punkt lisada mitmeaastasesse raamistikku.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sophia in 't Veld

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 punkt g

g) viisaküsimused ja piirikontroll, välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Varvitsiotis

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 punkt c

c) kahju hüvitamine ohvrile, kuritegevuse 
ennetamine ja sellega seotud kodanike
turvalisuse küsimused,

c) ohvrite õigused ja nende toetamine,
kahju hüvitamine ohvrile, kuritegevuse 
ennetamine ja sellega seotud isikute, sh 
inimkaubanduse ohvrite turvalisuse 
küsimused,

Or. el

Selgitus

Ei ole võimalik saavutada turvalisust, kui see on ette nähtud ainult kodanikele ja mitte 
kõikidele ELi territooriumil elavatele isikutele. Lisaks puudutab Euroopa Parlamendile suurt 
muret valmistav inimkaubandus tihti isikuid, kes ei ole ELi kodanikud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sophia in 't Veld

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 punkt h

h) osalemine liidu demokraatlikus 
toimimises,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 punkt i

i) infoühiskonnaga seotud inimõiguste
küsimused ning

i) põhiõigustega seotud küsimused ja eraelu 
puutumatuse kaitse seoses 
infoühiskonnaga, eriti mis puudutab 
isikuandmeid, ning võitlus 
küberkuritegevusega,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sophia in 't Veld

Muudatusettepanek 33
Artikli 2 punkt j a (uus)

j a) eraelu puutumatus ja isikuandmete 
kaitse,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 34
Artikli 2 punkt i a (uus)

i a) põhiõigustga seotud küsimused seoses 
terrorismivastaste meetmete ja poliitikaga,

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Varvitsiotis

Muudatusettepanek 35
Artikli 2 punkt j

j) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule 
õigusemõistmisele.

j) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule 
õigusemõistmisele, ka selles osas, mis 
puudutab süüdistatud isikute ja 
kahtlustatavate õigusi.

Or. el

Selgitus

Selliste isikute õiguste eraldi väljatoomine on olulise tähtsusega ELi kui õigusel põhineva 
ühenduse kuvandile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 36
Artikli 2 punkt j

j) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule 
õigusemõistmisele.

j) kõigile seaduse ees võrdsed õigused, 
juurdepääs tõhusale ja sõltumatule 
õigusemõistmisele, eelkõige kostjate 
õigused ja protsessiõigused.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 37
Artikli 2 punkt j

j) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule 
õigusemõistmisele.

j) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule 
õigusemõistmisele selles osas, mis 
puudutab süüdistatud isikute ja 
kahtlustatavate õigusi.

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Íñigo Méndez de Vigo

Muudatusettepanek 38
Artikli 2 punkt j a (uus)

j a) äärmine vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.

Or. es

Selgitus

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; 
"Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);
Resolución de la Sub Comision por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derchos humanos".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure

Muudatusettepanek 39
Artikli 2 punkt j a (uus)

j a) sotsiaalsed õigused, eelkõige õigus 
tööle ja eluasemele.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ioannis Varvitsiotis

Muudatusettepanek 40
Artikli 2 punkt j a (uus)

j a) sotsiaalsed õigused, eriti need, mis 
puudutavad tööhõivet.

Or. el
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Selgitus

Nende õiguste eraldi väljatoomine on samuti olulise tähtsusega ELi kuvandile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 41
Artikli 2 punkt j a (uus)

j a) sotsiaalsed õigused, eriti need, mis 
puudutavad tööhõivet.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 42
Artikli 2 punkt j b (uus)

j b) meeste ja naiste võrdsus kui 
horisontaalne eesmärk kõikides 
teeemavaldkondades.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sophia in 't Veld

Muudatusettepanek 43
Artikli 2 punkt j b (uus)

j b) homofoobia ja homofoobiline vägivald.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 44
Artikli 3 lõige 3

Amet käsitleb soo alusel toimuvat 
diskrimineerimist üksnes sel määral, kui see 

Amet käsitleb bioloogilise ja/või sotsiaalse
soo alusel toimuvat diskrimineerimist üksnes 
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on seotud artikli 2 punktis b nimetatud 
diskrimineerimise küsimustes tehtava tööga 
ja selle töö seisukohalt vajalik, arvestades 
määrusega (EÜ) nr 1922/2006 loodud 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
üldeesmärke, milleks on aidata kaasa soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele 
ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja 
nendel põhinevates siseriiklikes 
poliitikavaldkondades, võitlusele soolise
diskrimineerimisega ning ELi kodanike 
teadlikkuse tõstmisele soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses ja tugevdada 
seda, osutades tehnilist abi ühenduse 
institutsioonidele, eelkõige komisjonile, ning 
liikmesriikide ametiasutustele.

sel määral, kui see on seotud artikli 2 
punktis b nimetatud diskrimineerimise 
küsimustes tehtava tööga ja selle töö 
seisukohalt vajalik, arvestades määrusega 
(EÜ) nr 1922/2006 loodud Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi üldeesmärke, 
milleks on aidata kaasa soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele 
ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja 
nendel põhinevates siseriiklikes 
poliitikavaldkondades, võitlusele 
bioloogilise ja/või sotsiaalse soo alusel 
toimuva diskrimineerimisega ning ELi 
kodanike teadlikkuse tõstmisele soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses ja tugevdada 
seda, osutades tehnilist abi ühenduse 
institutsioonidele, eelkõige komisjonile, ning 
liikmesriikide ametiasutustele.

Or. en

Selgitus

Sex is used by some to refer to biological traits while gender may be thought of referring to 
social/cultural ones. Therefore, gender also depends on the society in which on lives and 
subsequently gender discrimination denotes a more socially oriented approach which takes 
into consideration not only biological traits bu t also the socially and culturally induced 
conceptions of people who may either be transsexuals or are discriminated not because of 
their sex but on the basis of their gender. The amendment is thus, included to avoid possible 
etymological and ensure fundamental rights for both sexes and all genders.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 45
Artikli 3 lõige 3

3. Amet käsitleb soo alusel toimuvat 
diskrimineerimist üksnes sel määral, kui 
see on seotud artikli 2 punktis b nimetatud 
diskrimineerimise küsimustes tehtava tööga 
ja selle töö seisukohalt vajalik, arvestades 
määrusega (EÜ) nr 1922/2006 loodud 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
üldeesmärke, milleks on aidata kaasa soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas 

3. Amet käsitleb meeste ja naiste võrdsuse 
kui horisontaalse teema ja eesmärgi 
küsimusi vastavalt asutamislepingu artikli 
3 lõikele 2 ja määrusele (EÜ) 168/2007, 
arvestades määrusega (EÜ) nr 1922/2006 
loodud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi üldeesmärke, milleks on aidata 
kaasa soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele, sealhulgas soolise 
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soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele 
ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja 
nendel põhinevates siseriiklikes 
poliitikavaldkondades, võitlusele soolise 
diskrimineerimisega ning ELi kodanike 
teadlikkuse tõstmisele soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses ja tugevdada 
seda, osutades tehnilist abi ühenduse 
institutsioonidele, eelkõige komisjonile, ning 
liikmesriikide ametiasutustele.

võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele 
ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja 
nendel põhinevates siseriiklikes 
poliitikavaldkondades, võitlusele soolise 
diskrimineerimisega ning ELi kodanike 
teadlikkuse tõstmisele soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses ja tugevdada 
seda, osutades tehnilist abi ühenduse 
institutsioonidele, eelkõige komisjonile, ning 
liikmesriikide ametiasutustele.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 46
Artikli 3 lõige 4 a (uus)

4 a. Ameti mitmeaastase raamistikuga ei 
kahjustata mingil juhul Euroopa Nõukogu 
tööd ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 
otsuseid ega hiilita neist kõrvale.

Or. en

Selgitus

Põhiõiguste Amet on amet, mitte institutsioon. Seetõttu tuleb tagada, et Põhiõiguste Amet 
oleks täienduseks Euroopa Inimõiguste Kohtule ja et tema volitustega ei kahjustaks või 
püütaks kõrvale hiilida Euroopa Inimõiguste Kohtu omadest.
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