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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil, 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil ning põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et põhiõiguste ja võrdse kohtlemise puhul järgitakse kõikehõlmavuse põhimõtet; 
nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks vastu diskrimineerimisvastase direktiivi ettepaneku1; 
arvestades, et eelkõige naised kannatavad sageli mitmekordse diskrimineerimise all ning 
seega tuleb meil kõikide põhiõiguste tugevdamiseks edendada soolist võrdõiguslikkust;

2. kiidab heaks asjaolu, et võeti vastu direktiiv, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste 
ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded2 ning milles pööratakse erilist 
tähelepanu ebasoodsas olukorras isikute, nagu naiste ja laste kaitsele;

3. tervitab ettepaneku esitamist võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu 
parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani 
liikmete seas3;

4. avaldab kahetsust selle üle, et komisjon ei ole paljudele võetud kohustustele vaatamata 
esitanud seadusandlike õigusaktide ettepanekuid naiste vastu suunatud vägivalla ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas poliitiliste otsuste tegemise protsessis või soolise 
palgaerinevuse direktiivi läbivaatamiseks;

5. palub liikmesriikidel ratifitseerida Istanbuli konventsioon naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla ennetamise ja tõkestamise kohta ning komisjonil esitada viivitamata 
läbirääkimissuuniste ettepanek ELi ühinemiseks selle konventsiooniga;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et erinevatele sidusrühmadele õiguskoostöö 
valdkonnas Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku ja Euroopa Õigusakadeemia ning 
kõikide teiste asjakohaste institutsioonide poolt pakutav õigusalane koolitus hõlmaks alati 
sootundlikku lähenemisviisi;

7. tervitab komisjoni ettepaneku esitamist võtta vastu määrus, mis käsitleb kodanike ja 
ettevõtjate vaba liikumise edendamist teatavate avalike dokumentide tunnustamise 
lihtsustamise kaudu Euroopa Liidus;

8. palub komisjonil eelnevalt võetud kohustuste kohaselt ja pärast parlamendi korduvalt 
esitatud nõudmisi töötada välja ettepanek võtta vastu määrus kõigi perekonnaseisuaktide 
mõju täieliku vastastikuse tunnustamise kohta kogu ELis, et kõrvaldada diskrimineerivad 
õiguslikud ja halduslikud tõkked, mis takistavad kodanikel ja nende pereliikmetel 
kasutada vaba liikumise õigust.

                                               
1 COM(2008)0426 final.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite 
õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK.
3 COM(2012)0614 final.


