
PA\869999FI.doc PE467.074v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2011/2069(INI)

24.6.2011

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010)

(2011/2069(INI))

Valmistelija: Nicole Sinclaire



PE467.074v01-00 2/3 PA\869999FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\869999FI.doc 3/3 PE467.074v01-00

FI

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan YK:n yleissopimuksen,

A. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset ovat riippumattomia ja voivat 
muodostaa oman tulkintansa Euroopan unionin perusoikeuskirjasta,

1. korostaa, että on tarpeen tehostaa toimia, joilla selvennetään sitä, että perusoikeuskirjan 
määräyksiä voidaan soveltaa ainoastaan tapauksissa, joissa perusoikeuksien rikkominen 
liittyy unionin lakiin, ja että perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, 
elimiä, toimistoja ja virastoja sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne soveltavat 
unionin oikeutta;

2. kiinnittää huomiota siihen tosiseikkaan, että vaikka perusoikeuskirja edistää miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja sisältää erityissäännöksiä sellaisten toimenpiteiden voimassa 
pitämisestä tai toteuttamisesta, jotka tarjoavat erityisetuja aliedustettuna olevalle 
sukupuolelle, myös positiivinen syrjintä on epäoikeudenmukaista, ja näin ollen 
kaikenlaista syrjintää olisi vältettävä, koska se on katsottava moraalisesti tuomittavaksi;

3. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään aktiivisesti riippumattomien kansalaisjärjestöjen ja 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, kuten naisjärjestöjen, mittaamattoman arvokasta 
asiantuntemusta vaikeimpien kiistakysymysten sekä kaikkein heikoimmassa 
yhteiskunnallisessa asemassa olevien ryhmien tilanteen ymmärtämisessä, 
perusoikeuskysymyksiin liittyvien puutteiden, tärkeimpien suuntausten ja rakenteellisten 
ongelmien tunnistamisessa sekä kansallisten kulttuurien ja monimuotoisuuden 
täysimääräisessä huomioimisessa;

4. korostaa perusoikeuksien ja syrjinnän yhteydessä myös sitä, että näennäisen neutraalit 
käsitteelliset viitekehykset ja lainkäytön päättelyprosessit voivat edelleen ruokkia 
stereotypioita, ohjata ja ylläpitää sukupuolten välisiä eroja sukupuoleen liittyvien 
ennakkoluulojen purkamisen sijaan;

5. kehottaa komissiota liittämään tuleviin, perusoikeuksien tilannetta Euroopan unionissa 
käsitteleviin vuosikertomuksiinsa tai niiden mukana oleviin asiakirjoihin erillisiä tietoja 
siitä, kuinka suuri osa vastaanotetuista kirjeistä, kysymyksistä ja vetoomuksista on naisten 
ja kuinka suuri osa miesten laatimia;

6. kehottaa tarkastamaan vuonna 2004 ja 2007 Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden 
ennen liittymistä antamat sitoumukset, jottei niiden täyttämättä tai toteuttamatta 
jättämisellä rikota perusoikeuskirjan määräyksiä.


