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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että unionin kansalaisuuteen liittyvät oikeudet sisältyvät 
perussopimuksiin ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan; toteaa, että Lissabonin 
sopimus on vahvistanut perusoikeuksien toteuttamista liittyen siihen, miten jäsenvaltiot 
panevat EU:n oikeutta täytäntöön kansallisella tasolla; toteaa, että perusoikeuskirjan 
51 artiklan mukaan jäsenvaltioiden ja komission on kunnioitettava näitä oikeuksia;

B. toteaa, että lähes kolmannes parlamentin saamista vetoomuksista liittyy perusoikeuskirjan 
mukaisten perusoikeuksien väitettyyn rikkomiseen esimerkiksi kansalaisuuteen, neljään 
perusvapauteen, työllisyyteen, taloudellisiin olosuhteisiin, oikeusjärjestelmiin, 
vammaisuuteen ja lasten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä; toteaa, että joissakin 
vetoomuksissa tuodaan esiin kysymyksiä, jotka liittyvät terveyteen ja terveydenhoidon 
sekä terveydenhoitopalveluiden saannin huononemiseen talouskriisin suorana 
seurauksena; toteaa, että vetoomukset ovat väline, jonka avulla kansalaisille taataan 
heidän perusoikeutensa;

C. toteaa, että talouskriisi ja sen seurauksena toteutetut yleiset toimet vaikuttavat myös 
laadukkaan koulutuksen yleiseen saantiin, oikeuteen saada oikeudenmukaista ja 
ihmisarvoista työtä sekä omaisuutta koskevaan oikeuteen;

D. toteaa, että perusoikeuskirjan 21 artiklassa tunnustetaan oikeus välttää mihin tahansa 
seikkoihin perustuvaa syrjintää;

1. pitää valitettavana vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää, sillä ihmisarvo on 
loukkaamaton; pyytää, että neuvostossa alettaisiin jälleen käsitellä syrjinnän vastaista 
direktiiviä, jonka avulla pyritään toteuttamaan henkilöiden tasavertaisen kohtelun periaate 
uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta 
riippumatta;

2. korostaa, että komission tehtävä perussopimusten valvojana ei rajoitu sen varmistamiseen,
että jäsenvaltiot saattavat lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaan se kattaa 
myös lainsäädännön täysimääräisen ja oikean soveltamisen erityisesti kansalaisten 
perusoikeuksien suojelemiseksi; 

3. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
EU:n kaikille kansalaisille palautetaan terveydenhoidon ja koulutuksen yleistä saantia 
koskevat perusoikeudet;

4. muistuttaa, että sosiaaliturvaetujen, eläkkeiden ja terveydenhoidon siirrettävyys on 
tärkeää, jotta perusoikeudet ja kansalaisvapaudet voidaan toteuttaa täysin myös 
työntekijöiden liikkuvuuden yhteydessä;
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5. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lainsäädäntöä ehdottaessaan pyrkimään löytämään 
tasapainon terrorismin vastustamisen ja toisaalta perusoikeuksien suojelun välillä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että perusoikeuksia kunnioitetaan, ne 
taataan ja niitä sovelletaan ja kehitetään edelleen asianmukaisella tavalla.


