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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa
(2011/2151(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn neljännen naisten 
maailmankonferenssin, Pekingissä hyväksytyn julistuksen ja toimintaohjelman sekä 
myöhemmät konferenssin tuloksia arvioivat asiakirjat,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan, jossa korostetaan 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja kuten moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, 
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 4, 5, 21 ja 
23 artiklan,

– ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

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

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän Euroopan tasa-
arvosopimuksen (2011–2020)1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 
2010–2015" (KOM(2010)0491),

– ottaa huomioon Ruotsin EU:n puheenjohtajakauden aikana vuonna 2009 valmistellun 
laajan raportin "Beijing +15: The Platform for Action and the European Union", jossa 
eritellään esteet, jotka tällä hetkellä ehkäisevät täyden sukupuolten tasa-arvon 
toteutumista,

– ottaa huomioon 2.–3. kesäkuuta 2005 annetut neuvoston päätelmät, joissa jäsenvaltioita ja 
komissiota kehotetaan vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa edistäviä institutionaalisia 
mekanismeja ja luomaan menettelyt Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanon 
arvioinnille, jotta edistymistä voitaisiin seurata johdonmukaisemmin ja 
järjestelmällisemmin,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 1995 neljännestä naisten maailmankonferenssista 
Pekingissä: ("Tasa-arvo, kehitys ja rauha")2, 10. maaliskuuta 2005 YK:n neljännessä 
naisten maailmankonferenssissa hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta (Peking+10)3

                                               
1 Neuvoston 7. maaliskuuta 2011 antamien päätelmien liite.
2 EYVL C 166, 3.7.1995, s. 92.
3 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 247–251.
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ja 25. helmikuuta 2010 aiheesta "Peking+15 - YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon 
toimintaohjelma"1 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa2,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2007 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta valiokuntatyöskentelyssä3,

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta valiokuntien ja valtuuskuntien työssä4,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta EU:n ulkosuhteissa5,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston uraauurtavan työn sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisessa ja erityisesti ministerikomitean 119. istunnossa annetun julistuksen 
"Declaration on Making Gender Equality a Reality"6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen ei kuulu tasa-arvoon 
kannustamista koskevia rajoittavia toimia eli erityistoimenpiteitä naisten tai aliedustettuna 
olevan sukupuolen auttamiseksi, vaan että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisella 
tarkoitetaan kaikkien yleisten toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden ottamista käyttöön 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi,

B. ottaa huomioon, että YK perusti 1. tammikuuta 2011 UN Women -yksikön, jolla 
vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistäviä YK-järjestelmän 
rakenteita Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman7 mukaisesti,

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa 
määritellään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatteet, sillä siinä todetaan, 
että "unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 
sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa",

D. ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa sukupuolinäkökohdat on helpointa sisällyttää 
parlamentin lainsäädännölliseen ja poliittiseen työhön tekemällä mietintöluonnoksiin asiaa 
koskevia tarkistuksia, jotka annetaan käsiteltäviksi asiasta vastaavaan valiokuntaan 

                                               
1 EUVL C 341 E, 21.12.2010, s. 11–14.
2 EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 384–392.
3 EUVL C 244 E, 18.10.2007, s. 225–228.
4 EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 18–20.
5 EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 32–36.
6 Ministerikomitean 119. istunto Madridissa 12. toukokuuta 2009.
7 YK:n yleiskokouksen 21. heinäkuuta 2010 antama päätöslauselma 64/289 "System-wide coherence".
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sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevina tarkistuksina; toteaa, että naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta on noudattanut tätä menettelytapaa 
aktiivisesti vuodesta 2009 asti,

E. ottaa huomioon, että tätä sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamistapaa on käytetty 
onnistuneesti vastikään laadituissa mietinnöissä aiheista "Avaintaidot muuttuvassa 
maailmassa: Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano"1 sekä "Euroopan unionin 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman 
väliarviointi"2,

F. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat jo mukana kaikissa merkittävissä sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevissa kansainvälisissä yhteyksissä ja että EU:n tasolla 
on laadittu toimintapoliittisia asiakirjoja, mutta katsoo, että sitoutumista käytännössä 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen on 
tehostettava, sillä nykyisten toimintapoliittisten asiakirjojen täytäntöönpano on ollut 
vaatimatonta ja määrärahojen kohdentaminen erityisesti sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen riittämätöntä,

G. ottaa huomioon, että komissio on paitsi laatinut naisten ja miesten tasa-arvostrategian 
vuosiksi 2010–2015 myös määritellyt päätoimet, jotka kunkin sen pääosaston olisi 
toteutettava; toteaa, että tämä on osoitus siitä, että EU:n lähestymistavasta sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamiseen on tulossa kokonaisvaltaisempi ja yhtenäisempi3,

H. ottaa huomioon, että komissio on sitoutunut Naisten peruskirjan4 mukaisesti lisäämään 
sukupuolinäkökohtien huomioimista kaikessa toiminnassaan toimikautensa aikana,

I. ottaa huomioon, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tehtävänä on kehittää, analysoida, 
arvioida ja levittää menetelmiä, joilla voidaan tukea tasa-arvonäkökohdan sisällyttämistä 
osaksi kaikkia yhteisön politiikkoja ja niihin perustuvia kansallisia politiikkoja sekä 
tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa yhteisön toimielimissä ja elimissä5,

J. ottaa huomioon, että komissio aikoo tehdä tasa-arvon valtavirtaistamisesta erottamattoman 
osan toimintapolitiikan suunnitteluaan esimerkiksi sukupuolivaikutusten arvioiden ja 
arviointiprosessien avulla ja että se on kehittänyt tätä varten sukupuolivaikutusten 
arviointia koskevan oppaan ("Guide to gender impact assessment")6,

K. ottaa huomioon, että tasa-arvon valtavirtaistamismenettelyillä ei korvata erityistä 
tasa-arvopolitiikkaa ja positiivista erityiskohtelua, vaan täydennetään niitä osana 
kaksisuuntaista lähestymistapaa sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0164.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_T7(2011)0256.
3 Komission sisäinen valmisteluasiakirja "Actions to implement the Strategy for Equality between 
Women and Men 2010–2015" (SEC(2010)1079/2).
4 Komission tiedonanto "Vahvistettu sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon – Naisten peruskirja" 
(KOM(2010)0078). 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1922/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, 
Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9–17).
6 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en.
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L. ottaa huomioon, että suurin osa parlamentin valiokunnista kiinnittää yleensä huomiota 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen (esimerkiksi lainsäädäntötyössään, virallisissa 
suhteissaan naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaan tai tasa-arvoa 
koskevien toimintasuunnitelmien laadinnassa), mutta muutamat valiokunnat eivät kiinnitä 
siihen huomiota lainkaan tai vain harvoin,

1. sitoutuu hyväksymään ja panemaan täytäntöön säännöllisesti sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevia toimintasuunnitelmia parlamentin toiminnassa; toteaa, että 
näiden suunnitelmien kokonaistavoitteena on naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen 
sisällyttämällä aidosti ja tehokkaasti sukupuolinäkökohdat kaikkiin politiikkoihin ja 
toimintaan, jotta voidaan arvioida toimien eri vaikutukset naisiin ja miehiin, koordinoida 
nykyisiä aloitteita sekä määritellä tavoitteet ja ensisijaiset painopisteet sekä keinot niiden 
saavuttamiseksi;

2. vahvistaa, että sen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen toimintasuunnitelmalla olisi 
seuraavalla kolmivuotiskaudella pyrittävä valtavirtaistamaan tasa-arvoa yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin koko parlamentin toiminnassa; toteaa, että tämän politiikan on perustuttava 
seuraaviin ensisijaisiin painopisteisiin:

a) parlamentin puhemiehistön jatkuva sitoutuminen asiaan sukupuolten tasa-arvoa ja 
moninaisuutta käsittelevän korkean tason ryhmän toiminnassa;

b) kaksisuuntainen lähestymistapa – sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
parlamentin toiminnassa sekä asiasta vastaavan valiokunnan tehokkaalla työllä että 
integroimalla sukupuolinäkökohdat muiden valiokuntien ja valtuuskuntien työhön;

c) tietoisuus siitä, että päätöksentekomenettelyissä tarvitaan sukupuolten välistä 
tasapainoa, joka voidaan saavuttaa lisäämällä naisten edustusta parlamentin 
hallinnollisissa elimissä, valiokuntien ja valtuuskuntien puheenjohtajistoissa sekä 
valtuuskuntien ja esimerkiksi vaalitarkkailuryhmien kokoonpanoissa, ja varmistamalla 
miesten edustus aloilla, joilla he ovat aliedustettuja;

d) sukupuolten tasa-arvoa koskevan analyysin sisällyttäminen kaikkiin 
talousarviomenettelyn vaiheisiin sen varmistamiseksi, että naisten ja miesten tarpeita 
ja ensisijaisia painopisteitä käsitellään yhtäläisesti ja että EU:n varojen vaikutus 
naisiin ja miehiin arvioidaan;

e) tehokas lehdistö- ja tiedotuspolitiikka, jossa otetaan järjestelmällisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvo ja vältetään sukupuolistereotypioita;

f) jatkuva säännöllinen raportointi täysistunnossa edistyksestä, jota saavutetaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa parlamentin valiokuntien ja 
valtuuskuntien toiminnassa;

g) riittävistä taloudellisista ja henkilöstöresursseista huolehtiminen, jotta parlamentin 
elimillä on tarvittavat välineet, kuten välineet tasa-arvokysymysten arviointiin ja 
analysointiin, asianmukainen asiantuntemus tasa-arvokysymyksissä (tutkimus ja 
dokumentaatio, koulutettu henkilöstö, asiantuntijat) sekä sukupuolen mukaan jaoteltua 
tietoa ja tilastoja;
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h) sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta parlamentissa vastaavan verkoston 
jatkuva kehittäminen; verkostossa on kustakin valiokunnasta jäsen, joka on vastuussa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta valiokunnan toiminnassa;

i) huomion kiinnittäminen siihen, että tasa-arvon valtavirtaistamista käsitellessä on 
käytettävä termejä, jotka ovat kansainvälisten normien mukaisia ja tarkasti 
määriteltyjä;

j) Euroopan tasa-arvoinstituutin tarjoama metodologinen tuki;

3. pyytää, että työjärjestykseen sisällytettäisiin virallisesti menettely, jossa naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta voi hyväksyä tiettyihin mietintöihin 
tarkistuksia, jotka tuovat esiin sukupuolivaikutuksia kyseisellä politiikan alalla, 
noudattaen asiasta vastaavan valiokunnan määräaikoja ja menettelytapoja;

4. on tyytyväinen siihen, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta parlamentissa 
vastaava verkosto ja parlamentin valiokunnat ovat soveltaneet sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista toiminnassaan, ja kehottaa muita valiokuntia tekemään samoin;

5. arvioi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta parlamentin valiokunnissa vastaavilla 
puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla teetetyn kyselyn perusteella, että toimet 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi parlamentin valiokunnissa ovat hyvin 
vaihtelevia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen ja että toisilla aloilla sukupuolinäkökohtiin 
keskitytään huomattavasti ja toisilla aloilla ei lainkaan tai vähäisesti;

6. panee tyytyväisenä merkille parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien toimet ja pyrkimykset ottaa esille suhteissaan kolmansien 
maiden parlamentteihin sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämisen 
kysymyksiä seuraamalla järjestelmällisemmin sellaisia asioita kuin naisten 
sukupuolielinten silpominen ja äitiyskuolleisuus ja puuttumalla niihin sekä tekemällä 
tiiviimpää yhteistyötä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kanssa 
esimerkiksi järjestämällä yhteiskokouksia ja vaihtamalla tietoja kyseisillä aloilla;

7. pyytää komissiota puuttumaan yhdenmukaisemmin ja järjestelmällisemmin sukupuolten 
epätasa-arvoon ja asettamaan sen etusijalle kaiken toimintansa suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa ja vaatii, että sukupuolten tasa-arvoa on valtavirtaistettava paremmin 
kaikissa toimissa, jotta sukupuolten tasa-arvon tavoitteet saavutetaan;

8. toistaa, että huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolten välisiin suhteisiin, joiden vuoksi 
syntyy sukupuolten välistä pysyvää epätasa-arvoa;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
Euroopan neuvostolle.
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PERUSTELUT

Tausta

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen perimmäinen tavoite on muuttaa kaikkien eri 
toiminta-alojen ja niiden elimien peruspiirteitä siten, että ne ottavat paremmin huomioon koko 
yhteiskunnan – sekä naisten että miesten – tarpeet, toiveet ja kokemukset. Sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisella asetetaankin kyseenalaiseksi instituutioiden sukupuolinen 
neutraalius, sillä ne voivat lisätä sukupuolten epätasa-arvoa sisäisillä oletuksillaan, 
työtavoillaan ja toiminnallaan.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta tuli varsinaisesti kansainvälisen 
yhteiskuntapolitiikan käsite syyskuussa 1995, kun se oli aiheena Pekingissä YK:n neljännessä 
naisten maailmankonferenssissa, jonka toimintaohjelmassa termi määriteltiin laajasti ja jossa 
velvoitettiin YK:n elimet sisällyttämään sukupuolinäkökohdat järjestelmällisesti politiikan 
suunnitteluun.

Vuonna 1997 YK määritteli, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on

"...prosessi, jossa arvioidaan suunnitellun toiminnan, myös lainsäädännön, politiikkojen tai 
ohjelmien, seurauksia naisille ja miehille kaikilla aloilla ja tasoilla. Kyseessä on strategia,
jossa sekä naisten että miesten huolenaiheet ja kokemukset otetaan erottamattomaksi osaksi 
politiikkojen ja ohjelmien suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia kaikilla 
politiikan, talouden ja yhteiskunnan aloilla niin, että naiset ja miehet hyötyvät niistä 
tasaveroisesti ja että eriarvoisuus saadaan loppumaan."1

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Lissabonin sopimuksessa 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen vakiinnutetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 artiklassa:

"Unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten 
välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa."

Sukupuolten tasa-arvon periaate todetaan myös Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklassa:

"Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 
kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille 
yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, 
suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-
arvo."

Käsitettä "sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen" käytettiin ensimmäistä kertaa 
Euroopan yhteisössä vuonna 1991, jolloin se oli melko pieni mutta innovatiivinen osa 

                                               
1 YK:n talous- ja sosiaalineuvoston raportti, 1997.
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komission toimintaohjelmaa "Equal opportunities for Women and Men – The third 
medium-term Community Action Programme 1991-1995"1. Tähän aikaan komissio teki 
alakohtaisia erityisaloitteita naisten puolesta ja osallistui aktiivisesti Pekingin konferenssin 
valmisteluihin sekä tuki konferenssissa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatetta 
EU:n nimissä.

Pyrkimyksille saavuttaa yhtäläiset mahdollisuudet EU:ssa oli 1990-luvun loppuun mennessä 
tunnusomaista uusi sitoumus valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvoa kaikilla politiikan aloilla.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentissa

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta on Euroopan parlamentissa 
vastuussa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen täytäntöönpanosta ja kehittämisestä 
edelleen kaikilla politiikan aloilla. Tämä saavutetaan pääasiassa tekemällä tarkistuksia, joilla 
valtavirtaistetaan sukupuolten tasa-arvoa. Tässä menettelyssä sukupuolinäkökohtien 
esiintuomisen ensimmäinen askel on, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan koordinaattorit toteavat, että jonkin toisen valiokunnan mietintöluonnos ei 
edellytä lausunnon laatimista mutta luonnosta voitaisiin parantaa joillakin tarkistuksilla, joilla 
tehostetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista. Seuraavaksi valiokunnan jäsen 
nimitetään laatimaan tarkistukset. Sen jälkeen tarkistuksista äänestetään valiokunnassa, ja ne 
jätetään vastuussa olevalle valiokunnalle mietintöluonnoksen tarkistusten laatimisen 
määräaikana. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puheenjohtaja ja 
muut jäsenet allekirjoittavat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevat tarkistukset.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta voi lisäksi edistää sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista tarjoamalla resursseja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta vastaavalle jäsenten verkostolle, johon kukin valiokunta nimittää 
vastuujäsenen, joka vastaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta oman valiokuntansa 
toiminnassa (katso liitteenä oleva luettelo kaikista tällaisista jäsenistä).

Tuore esimerkki sukupuolinäkökohdista politiikassa ja lainsäädännössä

Euroopan unioni on tunnustanut, että on tärkeää kiinnittää huomiota sukupuolinäkökohtiin 
useissa hiljattain tehdyissä päätöksissä, kuten ihmiskauppaa koskevassa direktiivissä, jossa 
määritellään vähimmäissäännöt ihmiskauppaan liittyville rikoksille ja seuraamuksille ja jonka 
ensimmäisessä artiklassa todetaan, että sukupuolinäkökulma otetaan huomioon ihmiskaupan 
ehkäisyn tehostamiseksi ja sen uhrien suojelemiseksi2.

                                               
1 KOM(1990)0449
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, 

ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta.
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Kosovo
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