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LYHYET PERUSTELUT

Tässä direktiiviehdotuksessa vahvistetaan yleiset puitteet uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiselle 
myös työn ja ammatin ulkopuolella yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttamiseksi 
jäsenvaltioissa. Tämä perustuu direktiiveihin 2000/43/EY, 2000/78/EY ja 2004/113/EY ja 
siinä vahvistetaan syrjinnän kohteeksi joutuneiden henkilöiden yhtäläisen suojelun 
vähimmäistaso Euroopan unionissa.

Tässä lausunnossa ainoastaan tarkennetaan tekstiä, eikä siinä puututa direktiiviehdotuksen 
sisältöön. Lausunnon valmistelija pitää kuitenkin ongelmallisena direktiiviehdotuksen 3 
artiklan 2 kohtaa, sillä siinä todetaan, että "tämä direktiivi ei vaikuta siviilisäätyä tai 
perheasemaa eikä lisääntymisoikeuksia koskeviin kansallisiin lakeihin", mutta ei määritellä 
selvästi yhteisön lainsäädännön ja kansallisten lakien soveltamisen rajoja. Myöskään termi 
"lisääntymisoikeudet" ei ole riittävä. Asiasta vastaava valiokunta on pyytänyt oikeudellista 
lausuntoa Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden yksiköltä molemmista mainituista 
seikoista. Kyseistä lausuntoa ollaan vasta valmistelemassa. Valmistelija seuraa tarkkaan 
keskustelua, jota asiasta vastaavassa valiokunnassa käydään näistä kysymyksistä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Häirintää on pidettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuna syrjintänä, kun johonkin 
1 artiklassa tarkoitettuun seikkaan 
liittyvällä haitallisella käytöksellä 
tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukataan henkilön arvoa tai luodaan 
uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

3. Häirintää on pidettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuna syrjintänä, kun johonkin 1 
artiklassa tarkoitettuun seikkaan liittyvällä 
haitallisella ja loukkaavalla käytöksellä 
tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukataan henkilön arvoa tai luodaan 
uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

Or. it
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset 
ja/tai hallinnolliset menettelyt, mukaan 
luettuina jäsenvaltioiden aiheellisina 
pitämät sovittelumenettelyt, ovat – myös 
sen suhteen päätyttyä, jossa syrjinnän 
väitetään tapahtuneen – kaikkien niiden 
henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat 
tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, 
että heihin ei ole sovellettu yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset 
ja/tai hallinnolliset menettelyt, mukaan 
luettuina jäsenvaltioiden aiheellisina 
pitämät sovittelumenettelyt, ovat – myös 
sen suhteen päätyttyä, jossa syrjinnän 
väitetään tapahtuneen – todella kaikkien 
niiden henkilöiden käytettävissä, jotka 
katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin sen 
vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Or. it

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin niille, joita asia koskee.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin, Internet mukaan luettuna, niille, 
joita asia koskee.

Or. it
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– avustaa itsenäisesti syrjinnän uhriksi 
joutuneita henkilöitä näiden tekemiä 
syrjintävalituksia tutkittaessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta uhrien ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
yhdistysten, järjestöjen ja muiden 
oikeushenkilöiden oikeuksia,

antaa itsenäisesti oikeusapua syrjinnän 
uhriksi joutuneita henkilöitä näiden 
tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta uhrien ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
yhdistysten, järjestöjen ja muiden 
oikeushenkilöiden oikeuksia,

Or. it
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