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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että perusoikeuksiin ja yhdenvertaiseen kohteluun sovelletaan 
yleismaailmallisuuden periaatetta; kehottaa siksi neuvostoa hyväksymään ehdotuksen 
syrjinnän vastaiseksi direktiiviksi1; katsoo, että koska naisiin kohdistuu usein monenlaista 
syrjintää, on vahvistettava kaikkia perusoikeuksia ja samalla edistettävä sukupuolten tasa-
arvoa;

2. pitää myönteisenä rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin2 hyväksymistä ja toteaa, että tässä 
direktiivissä kiinnitetään erityistä huomiota heikossa asemassa oleviin henkilöihin, kuten 
naisiin ja lapsiin; 

3. pitää myönteisenä ehdotusta direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta3;

4. pitää valitettavana, ettei komissio ole monista sitoumuksistaan huolimatta esittänyt 
lainsäädäntöehdotuksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta, tasa-arvon 
edistämisestä poliittisessa päätöksenteossa tai sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevan 
direktiivin tarkistamisesta;

5. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Istanbulin yleissopimuksen; kehottaa lisäksi 
komissiota ehdottamaan neuvotteluohjeita EU:n liittymiseksi edellä mainittuun 
sopimukseen viipymättä; 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikessa Euroopan juridisen 
koulutusverkoston, eurooppaoikeuden akatemian ja muiden oikeudelliseen yhteistyöhön 
osallistuville toimijoille koulutusta antavien laitosten tarjoamassa koulutuksessa otetaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat; 

7. pitää myönteisenä komission ehdotusta asetukseksi kansalaisten ja yritysten vapaan 
liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen 
tunnustamista EU:ssa;

8. kehottaa komissiota esittämään aikaisempien sitoumusten mukaisesti ja parlamentin 
toistuvasti esittämien pyyntöjen johdosta ehdotuksen asetukseksi kaikkien siviilisäädyn 
osoittavien kansallisten asiakirjojen pätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta, jotta 

                                               
1 COM(2008) 426 lopullinen.
2 Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/29/EU.
3 COM(2012) 614 lopullinen.
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poistetaan syrjivät oikeudelliset ja hallinnolliset esteet niiltä kansalaisilta ja heidän 
perheiltään, jotka haluavat käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. 


