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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, 
jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuminen yhdessä sellaisten 
aiheellisten toimenpiteiden kanssa, jotka koskevat muun muassa rikollisuuden ehkäisyä 
ja torjuntaa;

2. korostaa, että SEU:n 2 artiklan mukaisesti unionin perustana olevat arvot ovat 
ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen yhteiskunnassa, jolle on ominaista muun muassa naisten ja miesten 
tasa-arvo sekä kansojen hyvinvointi (SEU:n 3 artiklan 1 kohta);

3. huomauttaa, että ˮnaisiin kohdistuva väkivaltaˮ on käsite, jota käytetään kuvaamaan 
väkivaltaisia tekoja, kun väkivallan kohteena ovat naiset ja kun uhrin sukupuoli on 
ensisijainen motiivi; katsoo, että naisiin kohdistuvia väkivaltaisia tekoja on useanlaisia 
ja että niitä voivat olla muun muassa läheisväkivalta, raiskaus, mukaan lukien 
avioliitossa tapahtuva raiskaus, myötäjäisväkivalta, naisten sukuelinten silpominen, 
hapon heittäminen, pakkoavioliitot, seksuaalinen hyväksikäyttö, pakkoprostituutio ja -
pornografia, naiskauppa ja pakkoitsemurha; katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta on 
vakava ihmisoikeusrikkomus, eikä sitä saisi ikinä perustella uskonnolla, kulttuurilla tai 
perinteillä;

4. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksessa määritelty oikeudellinen kehys tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia unionin kriminaalipolitiikkaa koskevan yhteistyön lisäämiselle ja antaa 
toimielimille ja jäsenvaltioille mahdollisuuden työskennellä yhdessä vakaalla pohjalla, 
mikä luo unionin yhteistä oikeuskulttuuria naisiin kohdistuvan kaikentyyppisen 
väkivallan ja syrjinnän torjumiseksi kansallisten oikeusjärjestelmien ja -perinteiden 
mukaisesti korvaamatta niitä;

5. pitää valitettavana, että vain kolme Euroopan unionin jäsenvaltiota on ratifioinut 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin yleissopimus) naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta; kehottaa jäsenvaltioita 
ratifioimaan sopimuksen viipymättä, ja kehottaa komissiota käynnistämään menettelyn, 
jonka mukaisesti unioni liittyy yleissopimukseen; 

6. muistuttaa, että kolme erottamatonta tavoitetta naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi ovat ehkäisevät toimet, uhrien suojeleminen ja auttaminen sekä 
rikoksentekijöiden syytteeseen asettaminen;

7. rohkaisee jäsenvaltioita panemaan täytäntöön ja myöhemmin valvomaan kansallista 
lainsäädäntöä, jonka nojalla kaikenlainen naisiin kohdistuva väkivalta kriminalisoidaan, 
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ja kehottaa komissiota hyväksymään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
84 artiklaan perustuvan säädöksen jäsenvaltioiden rikosten ehkäisemisen alalla 
toteuttamien toimien tukemiseksi; tähdentää, että kaikenlaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuminen ja poistaminen edellyttää Tukholman ohjelman toteuttamiseksi 
vuonna 2010 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti kattavaa ja monialaista unionin 
strategiaa (luonteeltaan sosiaaliset, poliittiset ja oikeudelliset toimet), jolla pyritään 
naisten koskemattomuuden, tasa-arvon (SEU:n 2 artikla) ja hyvinvoinnin (SEU:n 
3 artiklan 1 kohta) konkreettiseen ja tehokkaaseen suojeluun vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueella; katsoo, että tällaisessa strategiassa on otettava erityisesti huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten esimerkiksi ikääntyneet ihmiset, 
vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat ja HBT-henkilöt; katsoo myös, että strategian on 
sisällettävä toimia, joilla tuetaan väkivallan todistajiksi joutuneita lapsia, ja siinä on 
tunnustettava mainittujen lasten asema rikoksen uhreina;

8. toteaa, että Euroopan monikulttuurisuus on rikkauden lähde, mutta kulttuurilla ei voida 
missään tapauksessa oikeuttaa väkivaltaa; on erityisen huolissaan väkivallasta ja 
syrjinnästä, joka kohdistuu vähemmistöihin kuuluviin naisiin, ja etenkin etnisiin 
vähemmistöihin kuuluviin naisiin, vammaisiin naisiin, lesboihin, biseksuaaleihin tai 
transsukupuolisiin tai -seksuaalisiin naisiin, uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluviin 
naisiin ja nuoruutensa tai vanhuutensa vuoksi haavoittuvassa asemassa oleviin naisiin; 
pyytää komissiota, EU:n ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita ottamaan moniperusteisen 
syrjinnän huomioon alalla toteuttamissaan toimissa;

9. muistuttaa, ettei naisiin kohdistuva väkivalta rajoitu Euroopan rajoihin; tuomitsee 
jyrkästi sen, että naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa käytetään edelleen aseena 
sodankäynnissä, ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa yhteistyö- ja kehitysohjelmissa; korostaa, että on ponnisteltava aiempaa 
enemmän kansainvälisen lainsäädännön kunnioittamisen, konflikteissa 
hyväksikäytettyjen naisten ja tyttöjen asianmukaisen terveydenhoidon ja psykologisen 
tuen saatavuuden sekä uhrien suojelun takaamiseksi;

10. katsoo, että lisääntymisterveyspolitiikan on oltava tämän keskustelun ytimessä;

11. pyytää neuvostolta, että naisiin kohdistuva väkivalta yksilöitäisiin yhdeksi erityisen 
vakavan rikollisuuden alaksi, joita on mainittu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa, koska on erityisen välttämätöntä torjua tätä 
rikollisuutta yhteisin perustein, ja katsoo, että olisi hyväksyttävä vähimmäismääräykset 
rikosten ja seuraamusten määrittämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä 
tosiseikkaa, että unionin aineellisen rikosoikeuden säännöksiä koskevissa ehdotuksissa 
on täysimääräisesti kunnioitettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan naisiin kohdistuvista väkivaltaisista teoista vastuulliset 
henkilöt syytteeseen;

12. kannustaa jäsenvaltioita laatimaan omat toimenpiteensä auttaakseen lapsia, jotka ovat 
altistuneet sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, ja ottamaan huomioon, että 
käytökseen liittyvät ja emotionaaliset ja fyysiset vaikutukset, joita tällaisella väkivallalla 
voi olla lapsiin, jotka ovat todistaneet sitä tahtomattaan, voivat olla huomattavia ja 
pitkäaikaisia, jos niitä ei käsitellä;
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13. korostaa tarvetta käsitellä sukupuoleen perustuvaa syrjintää moniperusteisen syrjinnän 
puitteissa, taata naisiin kohdistuvien vihapuheen ja viharikosten tutkinta, tunnustaa 
naisten surmaaminen sukupuolen vuoksi naismurhaksi, antaa rikoslainsäädäntöä, jolla 
kielletään yllytys vihaan millään perusteella, mukaan lukien sukupuoli, ja varmistaa 
naisiin kohdistuvien viharikosten uhrien oikeudet;

14. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että niille uhreille, joiden oleskelun laillisuus riippuu 
puolison tai kansainvälisessä lainsäädännössä tunnustetun kumppanin oleskelun 
laillisuudesta, myönnetään erillinen oleskelulupa;

15. vaatii jäsenvaltioita saattamaan direktiivit 2012/29/EU, 2011/99/EU, 2011/92/EU ja 
2011/36/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä ja kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti 
niiden soveltamista;

16. kehottaa jäsenvaltioita antamaan uhreille ripeästi asianmukaista tietoa suojelusta, tuesta 
ja olemassa olevista oikeudellisista toimenpiteistä, myös olemassa olevista, 
lastensuojelua koskevista määräyksistä ja suuntaviivoista, jotta naiset voivat murtaa 
hiljaisuuden, yksinäisyyden ja häpeän ja pelon noidankehän; katsoo, että poliisin, 
oikeuslaitoksen ja muiden sukupuoleen perustuvan väkivallan parissa toimivien 
julkisten viranomaisten yhteistyön lisääminen on tärkeää, jotta naisia voidaan rohkaista 
ilmoittamaan ja todistamaan väkivallasta;

17. uskoo, että naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tehokkaasti tarvitaan muutosta 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvassa asenteessa yhteiskunnassa, jossa naiset esitetään liian 
usein alisteisessa asemassa ja jossa heihin kohdistuvaa väkivaltaa siedetään tai 
vähätellään liian usein; korostaa tässä yhteydessä, että koulutusjärjestelmällä voi olla 
merkittävä rooli naisten ja miesten sosiokulttuurisen käyttäytymisen muuttamisen 
edistämisessä, jotta poistetaan ennakkoluulot, perinteet, tavat, ja kaikenlaiset muut 
käytännöt, jotka perustuvat syrjintään tai miesten ja naisten rooleja koskeviin 
stereotyyppisiin malleihin;

18. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tiedotusta ja tietoisuuden lisäämistä koskevia 
toimenpiteitä, joissa korostetaan miesten ja poikien vastuuta ja tärkeää tehtävää naisiin 
kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; pitää tältä osin ensiarvoisen tärkeänä, että 
erityisesti miehiin ja poikiin kohdistuvia toimintalinjoja ja valistuskampanjoita 
edistetään ja tuetaan;

19. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan komission tuella parhaita käytäntöjä, jotka koskevat 
kansallisia strategioita, niiden toteutukseen myönnettyjä resursseja, kumppanuuksia, 
erityishankkeita, uhreille ja asiantuntijahenkilöstölle tarkoitettuja tiedotuskampanjoita ja 
saavutettuja tuloksia;

20. korostaa, että on tärkeää kerätä tietoja, jotka on eritelty ja jotka ovat laadullisesti ja 
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määrällisesti vertailtavissa sekä säännöllisesti päivitettyjä, jotta voidaan ymmärtää 
naisiin kohdistuvan väkivallan todellinen laajuus ja sen seuraukset ja jotta voidaan 
kehittää tehokkaita toimintalinjoja, strategioita ja toimenpiteitä; 

21. on tyytyväinen vuosia 2014–2020 koskevaan perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmaan, 
jonka tavoitteisiin sisältyy miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen ja kaikenlaisen 
lapsiin, naisiin ja muihin riskiryhmiin kohdistuvan väkivallan torjuminen sekä 
tällaisen väkivallan uhrien suojelu.
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