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TARKISTUKSET 14–46

Mietintöluonnos (PE 396.754v01-00)
Michael Cashman
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi asetuksen (EY) N:o 168/2007 täytäntöönpanosta 
monivuotisen toimintakehyksen hyväksymiseksi Euroopan unionin perusoikeusvirastolle 
vuosiksi 2007–2012

Ehdotus päätökseksi (KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 14
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Toimintakehykseen olisi sisällytettävä 
rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän 
suvaitsemattomuuden torjunta 
perusoikeusviraston toiminnan 
kohdealueina. 

(2) Toimintakehykseen olisi sisällytettävä 
rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän 
suvaitsemattomuuden torjunta 
perusoikeusviraston toiminnan kohdealueina
sekä etnisiin tai kansallisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksien suojelu.

Or. en

Perustelu

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 johdanto-osan 10 kappaleessa todetaan, että 
viraston työhön on kuuluttava rasismin, muukalaisvihan ja muun suvaitsemattomuuden 
torjunnan ohella myös vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 15
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 
yhteistyötä rikosasioissa (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osasto) 
koskevan neuvoston julistuksen valossa 
Euroopan unionin toimielimet ja 
jäsenvaltiot voisivat tarvittaessa 
vapaaehtoisesti hyödyntää myös viraston 
kyseisten alueiden asiantuntemusta.  

Or. en

Perustelu

Neuvosto hylkäsi komission ehdotuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston 
valtuuttamisesta jatkamaan toimintaansa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
VI osastossa mainituilla alueilla. Neuvosto kuitenkin hyväksyi julistuksen, jonka nojalla 
Euroopan unionin toimielimet ja jäsenvaltiot voivat pyytää virastolta asiantuntija-apua 
kyseisillä alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 16
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) On varmistettava, että Euroopan 
unionin toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot 
noudattavat kaikkia kansainvälisiä 
ihmisoikeussopimuksia.

Or. en
Tarkistuksen esittäjä(t): Kinga Gál

Tarkistus 17
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Tehtävät

Perusoikeusvirasto voi suorittaa tehtäviä 
kohdealueilla, joita ei ole mainittu 
2 kohdassa, kun on kyse poikkeuksellisista 
ja pakottavista olosuhteista.
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Or. en

Perustelu

Esittelijän esittämä tarkistus 7, jonka mukaan virasto voi suorittaa tehtäviä kohdealueilla, 
joita ei ole mainittu 2 kohdassa, on johdonmukaisuuden vuoksi syytä mainita uudelleen 
alaotsikossa ”Tehtävät”.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 18
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Ihmisoikeuksia koskevan tiedon 

levittäminen
Virasto levittää merkityksellistä, 
objektiivista, luotettavaa ja 
vertailukelpoista tietoa, sekä tutkimus- ja 
seurantatuloksia, joita jäsenvaltiot, 
Euroopan unionin toimielimet, elimet, 
laitokset ja virastot sekä tutkimuskeskukset, 
kansalliset elimet, valtioista riippumattomat 
järjestöt, kolmannet maat ja kansainväliset 
järjestöt sekä erityisesti Euroopan 
neuvoston toimivaltaiset elimet toimittavat 
sille, ottaen asianmukaisesti huomioon 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeuselinten työn alueilla, jotka ovat 
merkityksellisiä jäsenvaltioiden 
kansainvälisten sitoumusten kannalta.

Or. en

Perustelu

Aiempien kokemusten mukaan eurooppalaisten ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeuselinten välisten toimintojen vahvistamiselle on hyvät mahdollisuudet, ja tietoisuus 
Yhdistyneiden Kansakuntien elinten saavuttamasta edistyksestä ja kannoista auttaisivat EU:n 
jäsenvaltioita täyttämään johdonmukaisesti lukuisia ihmisoikeuksia koskevia velvoitteitaan. 
Tämä saattaisi parantaa myös Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuselinten tehokkuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marco Cappato ja Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 19
2 artiklan johdanto

Kohdealueita ovat seuraavat: Työskennellessään seuraavilla 
kohdealueilla virasto pyrkii tunnistamaan 
sellaiset taloudelliset, sosiaaliset ja 
kulttuuriset tekijät, jotka edistävät 
ihmisoikeuksien kunnioittamista kyseisillä 
alueilla tai jotka saattavat olla perusteina 
ihmisoikeuksien loukkauksille:

Or. en

Perustelu

Ihmisoikeuksien tehokas suojelu, johon kuuluvat tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän 
torjuminen, edellyttää niiden taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 
ymmärtämistä, joiden ansiosta oikeuksien nauttiminen on mahdollista, sekä kyseisiin 
tekijöihin puuttumista niiden ollessa perusteina loukkauksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 20
2 artiklan a kohta

a) rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä 
suvaitsemattomuus,

a) rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä 
suvaitsemattomuus sekä etnisiin tai 
kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden oikeuksien suojelu,

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 14 perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 21
2 artiklan a kohta

a) rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä a) rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä 
suvaitsemattomuus sekä vähemmistöihin 
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suvaitsemattomuus, kuuluvien henkilöiden, mukaan lukien 
romanien, oikeuksien kunnioittaminen,

Or. en

Perustelu

Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen on eräs Euroopan unionin 
perusarvoista. Italian viimeaikaiset tapahtuvat osoittivat, että oikeuksien kunnioittamisen olisi 
oltava etusijalla. Muodollinen syrjinnänvastainen lähestymistapa ei välttämättä johda 
täydelliseen ja toimivaan tasa-arvoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 22
2 artiklan b kohta

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaisuuteen, ikään tai
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin,

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaisuuteen, ikään,
seksuaaliseen suuntautumiseen, 
yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin 
ominaisuuksiin, kieleen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, varallisuuteen, 
syntyperään, kansallisuuteen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin, ja mikä tahansa näiden 
perusteiden yhdistelmä (moniperusteinen 
syrjintä),

Or. en

Justification

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)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 
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reasons why.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kinga Gál

Tarkistus 23
2 artiklan b kohta

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin,

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu perinteisiin kansallisiin ja 
kielellisiin vähemmistöihin kuuluviin 
henkilöihin, ja mikä tahansa näiden 
perusteiden yhdistelmä (moniperusteinen 
syrjintä),

Or. en

Perustelu

Perinteisiä kansallisia ja kielellisiä vähemmistöjä lukuun ottamatta kaikki muut 
vähemmistötyypit sisältyvät virkkeen ensimmäisen osaan. Tämän puutteen korjaaminen on 
erittäin tärkeää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Lou McDonald, Bairbre de Brún

Tarkistus 24
2 artiklan b kohta

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin,

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, kieleen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin, ja mikä tahansa näiden 
perusteiden yhdistelmä (moniperusteinen 
syrjintä),

Or. en

Perustelu

Jotta kohta olisi Euroopan unionin perusoikeuskirjan kielellisen syrjinnän sisältävän 
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21 artiklan 1 kohdan mukainen, siihen on lisättävä kieli.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 25
2 artiklan b kohta

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin,

b) syrjintä, joka perustuu yhteiskunnalliseen 
alkuperään ja asemaan, sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon,
uskoon tai aatteisiin, vammaisuuteen, ikään 
tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin, ja mikä tahansa näiden 
perusteiden yhdistelmä (moniperusteinen 
syrjintä),

Or. en

Perustelu

Useat eturyhmät ja valtiosta riippumattomat järjestöt sekä EU:n toimielimet käsittelevät 
sosiaalista syrjäytymistä, joka sisältyy myös perusoikeuskirjaan. Koska sosiaalinen 
syrjäytyminen voi johtua yhteiskunnallisen aseman perusteella tapahtuvasta syrjinnästä, se on 
syytä liittää kohtaan. Yhteiskunnalliseen asemaan perustuva syrjintä on sosiaalisen 
syrjäytymisen rinnalla yhtä merkittävä syrjinnän muoto yhteisössä, minkä vuoksi sitä olisi 
käsiteltävä perusoikeuskirjan mukaisesti (luku III).

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 26
2 artiklan c kohta

c) uhreille suoritettavat korvaukset, 
rikosten ehkäisy ja siihen liittyvät, 
kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat 
näkökohdat, 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 27
2 artiklan c kohta
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c) uhreille suoritettavat korvaukset, rikosten 
ehkäisy ja siihen liittyvät, kansalaisten 
turvallisuuteen vaikuttavat näkökohdat,

c) uhreille suoritettavat korvaukset, rikosten 
ehkäisy ja siihen liittyvät, ihmisten 
turvallisuuteen vaikuttavat näkökohdat,

Or. en

Perustelu

”Kansalaiset” on syytä korvata ”ihmisillä”, jotta kohdassa viitattaisiin EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden velvoitteeseen suojella kaikkien niiden toimivaltaan kuuluvien ihmisten 
oikeuksia kansallisuudesta riippumatta. Lisäksi käsite ihmiset varmistaa myös erityisryhmien 
oikeudet mukaan lukien EU:n rajojen sisäpuolella vierailevien tai väliaikaisesti oleskelevien 
ihmisten ja kodittomien oikeudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 28
2 artiklan c a kohta (uusi)

c a) sosiaaliset oikeudet,

Or. en

Perustelu

Sosiaalisilla oikeuksilla on suuri merkitys sekä perusoikeuskirjassa että EU-kansalaisten 
jokapäiväisessä elämässä. Siksi ne on syytä lisätä monivuotiseen toimintakehykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 29
2 artiklan g kohta

g) viisumikysymykset ja rajavalvonta, Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Varvitsiotis

Tarkistus 30
2 artiklan c kohta
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c) uhreille suoritettavat korvaukset, rikosten 
ehkäisy ja siihen liittyvät, kansalaisten 
turvallisuuteen vaikuttavat näkökohdat,

c) uhrien oikeudet, tukeminen ja heille 
suoritettavat korvaukset, rikosten ehkäisy ja 
siihen liittyvät ihmisten, mukaan lukien 
ihmiskaupan uhrien, turvallisuuteen 
vaikuttavat näkökohdat,

Or. el

Perustelu

Euroopan unionista ei tule turvallista, jos turvallisuus taataan kaikkien EU:n alueella 
oleskelevien ihmisten sijaan ainoastaan EU-kansalaisille. Lisäksi Euroopan parlamentissa 
tärkeäksi aiheeksi noussut ihmiskauppa koskee yleensä ihmisiä, jotka eivät ole EU:n 
kansalaisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 31
2 artiklan h kohta

h) osallistuminen unionin demokraattiseen 
toimintaan,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 32
2 artiklan i kohta

i) tietoyhteiskuntaan liittyvät ihmisoikeudet 
sekä

i) tietoyhteiskuntaan liittyvät perusoikeudet 
ja yksityisyyden, erityisesti henkilötietojen, 
suoja ja tietoverkkorikollisuuden torjunta 
sekä

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 33
2 artiklan j a kohta (uusi)
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j a) yksityisyys ja henkilötietojen suoja, 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 34
2 artiklan i a kohta (uusi)

i a) terrorismin vastaiseen toimintaan ja 
politiikkaan liittyvät perusoikeudet,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Varvitsiotis

Tarkistus 35
2 artiklan j kohta

j) tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan 
saatavuus.

j) tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan 
saatavuus ottaen huomioon myös 
syytettyinä ja epäilyksen alaisina olevien 
henkilöiden oikeudet.

Or. el

Perustelu

Tällaisten henkilöiden oikeuksien mainitseminen on ensisijaisen tärkeää EU:lle, joka 
tunnetaan oikeudenmukaisena yhteisönä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 36
2 artiklan j kohta

j) tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan 
saatavuus.

j) samat oikeudet kaikille lain edessä ja 
tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan 
saatavuus, erityisesti syytetyn oikeudet ja 
oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 37
2 artiklan j kohta

j) tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan 
saatavuus.

j) tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan 
saatavuus ottaen huomioon syytettyinä ja 
epäilyksen alaisina olevien henkilöiden 
oikeudet. 

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo

Tarkistus 38
2 artiklan j a kohta (uusi)

j a) äärimmäinen köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyneisyys.

Or. es

Justification

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)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 derechos humanos".

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 39
2 artiklan j a kohta (uusi)
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j a) sosiaaliset oikeudet, erityisesti oikeus 
työhön ja asuntoon.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Varvitsiotis

Tarkistus 40
2 artiklan j a kohta (uusi)

j a) sosiaaliset oikeudet, erityisesti oikeus 
työhön.

Or. el

Perustelu

Näiden oikeuksien mainitseminen erikseen on myös ensisijaisen tärkeää EU:n julkisuuskuvan 
kannalta.

.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 41
2 artiklan j a kohta (uusi)

j a) sosiaaliset oikeudet, erityisesti oikeus 
työhön.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 42
2 artiklan j b kohta (uusi)

j b) miesten ja naisten välinen tasa-arvo 
horisontaalisena tavoitteena kaikilla 
kohdealueilla.

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 43
2 artiklan j b kohta (uusi)

j b) homofobia ja homofobiaan liittyvä 
väkivalta. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 44
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Justification

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)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 but 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 Tarkistus is thus, included to avoid 
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possible etymological and ensure fundamental rights for both sexes and all genders.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 45
3 artiklan 3 kohta

3. 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. 3. Perusoikeusvirasto käsittelee miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevia asioita, 
jotka muodostavat sen horisontaalisen 
painopisteen ja tavoitteen, EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan 
sekä asetuksen (EY) N:o 168/2007 
mukaisesti 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.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 46
3 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Viraston monivuotinen toimintakehys 
ei saa missään olosuhteissa horjuttaa tai 
kiertää Euroopan neuvoston työtä ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioita.

Or. en
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Perustelu

Perusoikeusvirasto on virasto, ei toimielin. Siksi on varmistettava, että perusoikeusvirasto 
täydentää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa ja että sen toimivalta ei horjuta tai 
kierrä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivaltaa.
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