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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019

(2019/2199(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen 
tavoitteet,

– ottaa huomioon aiemmissa mietinnöissään tehdyt viittaukset perusoikeustilanteeseen 
Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklan, jonka mukaan kaikki 
ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan, jossa kielletään 
kaikenlainen syrjintä,

– ottaa huomioon EU:n velvollisuuden liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen SEU-
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 
direktiivin 2000/43/EY,

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS 
rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta 
rikosoikeudellisin keinoin,
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– ottaa huomioon unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
23. lokakuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1937,

– ottaa huomioon tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä 
oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006,

– ottaa huomioon Strasbourgissa 13. tammikuuta 2020 käydyn täysistuntokeskustelun 
kiireellisistä toimista asunnottomuuteen puuttumiseksi Euroopassa,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 19, jonka mukaan 
kaikille tarvitseville on tarjottava sosiaalista vuokra-asuntoa tai laadukasta asumisapua,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 31 artiklan oikeudesta 
asuntoon,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 
34 artiklan 3 kohdan, jossa vahvistetaan oikeus sosiaalitukeen ja asumistukeen 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi,

– ottaa huomioon vuonna 2019 annetun komission kertomuksen työssäkäyvien 
köyhyydestä1,

– ottaa huomioon lapsiköyhyyden torjuntaa koskevan Euroopan perusoikeusviraston 
raportin ”Combating child poverty: an issue of fundamental rights”, 

– ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöslauselman 2280 muuttajien ja pakolaisten tilanteesta Kreikan 
saarilla2,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+)3,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 2 artiklan oikeudesta 
oikeudenmukaisiin työsuhteen ehtoihin,

– ottaa huomioon perusoikeuskirjan 31 artiklan oikeudenmukaisista ja kohtuullisista 
työoloista ja työehdoista,

– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen euroalueen 
talouspolitiikasta (2019/C 136/01),

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_FI.html
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– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta4,

– ottaa huomioon EU:n nuorisostrategian (2019–2027), joka perustuu 26. marraskuuta 
2018 annettuun neuvoston päätöslauselmaan,

– ottaa huomioon avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa 
20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1152,

– ottaa huomioon vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta 20. kesäkuuta 
2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1158,

– ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 
suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun komission kertomuksen 
”Toinen kertomus edistymisestä ihmiskaupan torjunnassa (2018) (ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun 
direktiivin 2011/36/EU 20 artiklassa edellytetty)” (COM(2018)0777),

– ottaa huomioon ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmän (GRETA) 
toimintaa koskevan kahdeksannen yleisraportin5 sekä GRETAn raportit, joissa 
tarkastellaan ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa6,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille aiheesta 
”Puhdas maapallo kaikille: eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta”(COM(2018)0773)7, 

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 16, jossa 
korostetaan oikeutta kohtuuhintaiseen, ennaltaehkäisevään ja parantavaan 
terveydenhuoltoon,

– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja 
tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen8,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman suuntaviivoista 
jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi9,

4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=FI
8 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 9.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0314.

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_FI/projects/FdR/1218/1218727ENMef/v2/Part_1__1218727_1-alkuPTFI/fi-FI/
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– ottaa huomioon 3. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman lasten suojelusta 
muuttoliikkeen yhteydessä10,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen lokakuussa 2014 
antaman päätöslauselman lasten säilöönoton vaihtoehdoista (RES 2020),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kesäkuussa 2019 antaman 
suosituksen pakolaisten ja muuttajien suojelusta Välimerellä ”Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean”11, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston vuoden 2019 
perusoikeusraportin ja perusoikeusviraston muistioon kansalaisjärjestöjen alusten 
osallistumisesta toimiin Välimerellä (”NGO ships involved in search and rescue in the 
Mediterranean and criminal investigations”) kesäkuussa 2019 tehdyn päivityksen12,

– ottaa huomioon 5. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman vankilajärjestelmistä ja 
-oloista13,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman antisemitismin 
torjunnasta14,

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman kansainvälisen 
romanipäivän johdosta – mustalaisvastaisuus Euroopassa ja romanien toisen 
maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa15,

– ottaa huomioon 11. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden 
torjunta16,

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman tarpeesta laatia 
vahvistettu vuoden 2020 jälkeinen EU:n strateginen puitekehys romanien osallisuutta 
edistäville kansallisille strategioille ja tehostaa romanivastaisuuden torjuntaa17,

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman romanien kansallisten 
integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien 
kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa18,

– ottaa huomioon romaninaisia EU:n jäsenvaltioissa koskevan Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportin ”Roma women in nine EU countries”,

10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 94.
14 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0243.
15 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0447.
16 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0413.
17 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0075.
18 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0229.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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– ottaa huomioon 3. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden 
moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa19,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman vähemmistöjen 
suojelusta ja syrjimättömyydestä EU:n jäsenvaltioissa20,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) 
täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n vammaisyleissopimuksen 
seurantakomitean päätelmiin21,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman Cambridge Analytican 
käyttämistä Facebookin käyttäjien tiedoista ja vaikutuksesta tietosuojaan22,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman uusfasistisen väkivallan 
lisääntymisestä Euroopassa23,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta24,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita25,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Oikeusvaltion lujittaminen unionissa – 
Toimintasuunnitelma” (COM(2019)0343),

– ottaa huomioon 30. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Oikeusvaltioraportti 2020 – Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa” 
(COM(2020)0580) ja siihen liittyvät 27 maakohtaista lukua oikeusvaltiosta 
jäsenvaltioissa (SWD(2020)0300–0326), joissa käsitellään jäsenvaltioiden toteuttamien 
covid-19-toimien vaikutusta demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin,

– ottaa huomioon 8. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman intersukupuolisten 
oikeuksista26,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman oikeudesta 
rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä27,

19 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0204.
20 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0032.
21 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0318.
22 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0433.
23 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0428.
24 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0251.
25 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0349.
26 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0128.
27 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0127.
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– ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman afrikkalaistaustaisten 
henkilöiden perusoikeuksista Euroopassa28,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista Puolassa29,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman lasten oikeuksista 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä30,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa31, 

– ottaa huomioon komission suosituksen (EU) 2018/951 tasa-arvoelimiä koskevista 
normeista, 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen 2018 hlbti-ihmisten tasa-arvon 
edistämistä koskevien toimien luettelosta, 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman hlbti-henkilöihin 
kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan lukien hlbti‑vapaat alueet32, 

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman rikoksen uhrien 
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 
2012/29/EU täytäntöönpanosta33, 

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman käynnissä olevista 
SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria koskevista 
kuulemisista34,

– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2017 annetun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisun asiassa A.R. ja L.R. v. Sveitsi (22338/15), jossa todettiin, että kattavalla 
seksuaalikasvatuksella pyritään oikeutettuihin tavoitteisiin eli suojelemaan 
kansanterveyttä sekä suojelemaan lapsia seksuaaliselta väkivallalta ja valmistelemaan 
heitä yhteiskunnan todellisuuteen; toteaa, että siinä ei näin ollen tunnustettu 
jäsenvaltioiden velvollisuutta sallia vanhempien estää lapsiaan osallistumasta tällaiseen 
kasvatukseen,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauksen Sh.D. ja muut v. 
Kreikka, Itävalta, Kroatia, Unkari, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Slovenia35, jossa 
vahvistetaan, että lapsen äärimmäistä haavoittuvuutta olisi pidettävä painavampana 
näkökohtana kuin laitonta asemaa ja lapsen suojelemiseksi olisi toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet ja että viranomaiset rikkoivat 5 artiklaa soveltamalla automaattisesti 

28 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0239.
29 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0058.
30 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0066.
31 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
32 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0101.
33 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0229.
34 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0014.
35 Hakemusnumero 141165/16, tuomio 13. kesäkuuta 2019.
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huostaanottoa suojelutarkoituksessa koskevaa järjestelmää harkitsematta vaihtoehtoja 
säilöönotolle tai ottamatta huomioon EU:n lainsäädännön vaatimusta välttää lasten 
säilöön ottamista36,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöslauselman 2306 obstetrisesta ja gynekologisesta väkivallasta 
(RES 2306), jossa yleiskokous kehottaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioita torjumaan 
gynekologista ja obstetrista väkivaltaa ja antaa suosituksia siitä, miten sitä voidaan 
torjua, sekä päätöslauselmaan liittyvän 12. syyskuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston 
tasa-arvo- ja syrjimättömyyslautakunnan raportin, 

– ottaa huomioon naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevan 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun selvityksen ”Issue Paper on Women’s 
sexual and reproductive health and rights in Europe (2017)”,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun raportin vierailustaan 
Unkariin 4.–8. helmikuuta 201937,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 
2299 (2019) Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden soveltamista käännytyspolitiikoista ja 
-käytännöistä38,

– ottaa huomioon kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen 
raportit sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun raportit,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA), Euroopan neuvoston ja 
Venetsian komission työn,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka avattiin 
allekirjoitettavaksi 11. toukokuuta 2011 Istanbulissa Turkissa, (Istanbulin 
yleissopimus),

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman EU:n liittymisestä 
Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi39,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan työn,

36 https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-
northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
39 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0080.

file://tradstudiopproj/PWF$/WF_FI/projects/FdR/1218/1218727ENMef/v2/Part_1__1218727_1-alkuPTFI/fi-FI/%20%23content
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_FI/projects/FdR/1218/1218727ENMef/v2/Part_1__1218727_1-alkuPTFI/fi-FI/%20%23content
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_FI/projects/FdR/1218/1218727ENMef/v2/Part_1__1218727_1-alkuPTFI/fi-FI/
file://tradstudiopproj/PWF$/WF_FI/projects/FdR/1218/1218727ENMef/v2/Part_1__1218727_1-alkuPTFI/fi-FI/
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– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen 2018 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
soveltamisesta40,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perusoikeusraportit 2018 ja 
201941,

– ottaa huomioon FRA:n kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia koskevan 
asiakirjan ”Civil society space: views of organisations” sekä FRA:n 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden haasteita koskevan raportin ”Challenges facing 
civil society organisations working on human rights in the EU”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja 
vetoomusvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kannan 
tarkistuksina,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0226/2020),

A. toteaa, että EU ei ole pelkästään rahaliitto vaan myös sosiaalinen liitto, kuten Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa on vahvistettu; ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 151 artiklassa 
viitataan sosiaalisiin perusoikeuksiin sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa; toteaa, että EU perustuu arvoihin, jotka koskevat ihmisarvon, 
vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet, ja jotka on sisällytetty 
SEU-sopimuksen 2 artiklaan, EU:n perusoikeuskirjaan sekä kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin; toteaa, että EU:n perusoikeuskirja on osa unionin 
primaarilainsäädäntöä; ottaa huomioon, että unioni ei ole vieläkään liittynyt Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen huolimatta SEU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesta 
velvoitteesta;

B. ottaa huomioon, että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja, joita unionin samoin kuin 
kunkin yksittäisen jäsenvaltion on kunnioitettava ja edistettävä aktiivisesti ja 
johdonmukaisesti kaikissa toimintapolitiikoissaan sekä unionissa että sen ulkopuolella; 
toteaa, että perusoikeuksien suojeleminen edellyttää oikeusvaltion kunnioittamista ja että 
jäsenvaltiot ovat viime kädessä vastuussa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien 
turvaamisesta;

C. toteaa, että komission on SEU-sopimuksen 17 artiklan nojalla varmistettava 
perussopimusten soveltaminen; toteaa, että jäsenvaltion kieltäytyminen noudattamasta 
täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä, vallanjakoa, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja 
valtion toimien ennakoitavuutta heikentää EU:n uskottavuutta; toteaa, että riippumaton 

40 Euroopan komissio, kertomus EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en 
41 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), perusoikeusraportti 2018, perusoikeusraportti 2019.
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oikeuslaitos, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ovat oikeusvaltion keskeisiä osatekijöitä;

D. ottaa huomioon, että EU on vuosina 2018 ja 2019 kohdannut perusoikeuksien, 
oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian suojelun yhteydessä vakavia ja monitahoisia 
haasteita, jotka kaikki liittyvät luontaisesti toisiinsa; ottaa huomioon, että maaliskuussa 
2019 toteutettu Euroopan komission erityiseurobarometri osoittaa, että perusoikeuskirjaa 
koskeva tietoisuus on edelleen vähäistä; ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
perusoikeusviraston mukaan vuonna 2018 ihmisoikeusloukkauksia havaittiin kaikkialla 
EU:ssa mutta myös ihmisoikeuksien suojelujärjestelmät hylättiin kokonaisuudessaan42;

E. katsoo, että perusoikeuskirjaa on edistettävä paremmin esimerkiksi valistuskampanjoiden 
avulla, jotta sen määräyksiä voidaan tehostaa ja edistää sen myönteistä tulkintaa; katsoo, 
että perusoikeuskirjan käytöstä saatuja kokemuksia ja sen käyttötapoja koskevien tietojen 
vaihdon tehostaminen tuomareiden, asianajajayhdistysten ja julkishallintojen välillä 
jäsenvaltioissa ja niiden kesken käyttämällä tarvittaessa olemassa olevia rahoitusvälineitä, 
kuten oikeusalan ohjelman rahoitusvälineitä, sekä oikeusalan toimijoille kohdennettujen 
koulutusohjelmien järjestäminen voisi olla hyödyllistä; 

F. toteaa, että korruptio on vakava uhka demokratialle, oikeusvaltioperiaatteelle ja 
perusoikeuksille sekä on haitaksi kaikille EU:n jäsenvaltioille ja EU:lle 
kokonaisuudessaan; toteaa, että korruption torjuntaa koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpano on EU:n jäsenvaltioissa vaihtelevaa;

G. katsoo, että epävarmojen työsuhteiden ja nuorisotyöttömyyden lisääntyminen on erittäin 
huolestuttavaa ja voi johtaa pitkäaikaisiin kielteisiin vaikutuksiin perusoikeuskirjan 
31 artiklassa vahvistettuihin oikeuksiin; 

H. ottaa huomioon, että lasten oikeudet on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan; toteaa, että 
lapsen etu olisi otettava ehdottomasti huomioon kaikissa EU:n toimissa ja että lapsen edun 
periaatetta olisi noudatettava täysimääräisesti kaikessa lainsäädännössä sekä 
tuomioistuinten ja hallitusten päätöksissä kaikilla tasoilla; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
taattava kaikkien lasten oikeus koulutukseen EU:ssa ja suojeltava heitä syrjinnältä;

I. katsoo, että sukupuoleen perustuva väkivalta kaikissa muodoissaan, myös häirintä ja 
väkivalta työpaikalla, kotona ja verkossa, on perusoikeuksien vastaista ja vaikuttaa 
yhteiskunnan kaikkiin tasoihin iästä, koulutuksesta, tulotasosta, sosiaalisesta asemasta ja 
alkuperä- tai asuinmaasta riippumatta ja on siten merkittävä este naisten ja miesten tasa-
arvolle; ottaa huomioon, että jopa 11 jäsenvaltiota ei toimita tietoja naisista, jotka ovat 
joutuneet kumppaninsa tai perheenjäsenen tahallisen henkirikoksen uhreiksi43;

J. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan erityyppinen 
ympäristön pilaantuminen voi johtaa ihmisoikeusloukkauksiin, joiden kohteena ovat 
esimerkiksi oikeus elämään, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen, epäinhimillisen tai 

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
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halventavan kohtelun kielto sekä oikeus hallita rauhassa kotiaan44; ottaa huomioon, että 
ympäristöperusteiset epäoikeudenmukaisuudet liittyvät säännöllisesti terveysriskeihin ja 
hyvinvointiin kohdistuviin kielteisiin seurauksiin ja että ympäristötaakka vaikuttaa 
suhteettomasti tiettyihin yhteisöihin ja ryhmiin, kuten sosioekonomisesti heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin sekä mustiin ja tummaihoisiin sekä etnisiin vähemmistöihin 
kuuluviin henkilöihin;

K. ottaa huomioon, että oikeussuojan saatavuus on perusoikeus ja että rankaisemattomuus on 
merkittävä este uhrien toipumiselle ja suojelemiselle;

L. ottaa huomioon, että naisten ja tyttöjen oikeuksia on järjestelmällisesti heikennetty viime 
vuosina ja että jotkin jäsenvaltiot ovat pyrkineet rajoittamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, kuten voimassa olevia naisten aborttioikeutta koskevia 
oikeudellisia suojatoimia, muun muassa ottamalla käyttöön pakollisen puolueellisen 
neuvonnan tai odotusaikojen kaltaisia taantumuksellisia abortin ennakkoehtoja, jättämällä 
poistamatta abortin saannin esteet käytännössä sekä pyrkimällä kieltämään abortit täysin 
tai poistamaan voimassa olevat abortin oikeudelliset perusteet; ottaa huomioon, että 
joissakin jäsenvaltioissa on pyritty rajoittamaan sukupuolivalistusta ja -tutkimusta tai 
kieltämään ne ja edistämään Istanbulin yleissopimuksen vastaisia kampanjoita, joissa 
kielletään sukupuoleen perustuvan väkivallan olemassaolo; katsoo, että naisten oikeuksien 
ja sukupuolten tasa-arvon heikentäminen liittyy usein demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien tilan laajempaan heikkenemiseen;

M. ottaa huomioon, että gynekologinen ja obstetrinen väkivalta on tuomittu yhä useammin 
useissa jäsenvaltioissa45; ottaa huomioon, että perussopimuksella suojellaan kaikkien 
naisten oikeuksia kaikessa moninaisuudessaan, mukaan lukien romaninaiset, mustat ja 
värilliset naiset, hlbt-naiset ja vammaiset naiset; katsoo, että erityisesti romaninaiset 
kohtaavat naisten oikeuksiin liittyviä ongelmia ja että he kohtaavat usein sanallisen, 
fyysisen, henkisen ja rotuun perustuvan häirinnän pahimpia muotoja 
lisääntymisterveydenhuollossa; toteaa, että romanit ovat kokeneet myös etnistä erottelua 
äitiysterveydenhuollon palveluissa ja että heidät sijoitetaan erillisiin tiloihin, joissa on 
erilliset kylpyhuoneet ja ruokailutilat; toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa romaneihin on 
kohdistettu järjestelmällistä pakkosterilointia eivätkä he ole saaneet asianmukaisia 
hyvityksiä, eivät myöskään korvauksia, näistä rikkomuksista heidän ihmisoikeuksiaan 
vastaan;

N. toteaa, että EU:ssa on nähty rasismin, suvaitsemattomuuden, ääriliikkeiden, 
muukalaisvihan, islamofobian, antisemitismin ja romanivastaisuuden leviävän, niistä on 
tullut yhä tavanomaisempia tietyissä jäsenvaltioissa ja mielipidejohtajat ja poliitikot eri 
puolilla EU:ta tukevat niitä, mikä edistää rasismille, syrjinnälle ja viharikoksille otollisen 
alustan tarjoavaa yhteiskunnallista ilmapiiriä; ottaa huomioon, että muslimit, myös 
musliminaiset, kärsivät edelleen laajalle levinneestä vihamielisyydestä ja 
suvaitsemattomuudesta monissa EU:n jäsenvaltioissa46; ottaa huomioon, että EU:n 

44 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-
EN.pdf
46 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf
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perusoikeusviraston vuoden 2019 raportin mukaan monissa maissa on syrjiviä 
institutionaalisia käytäntöjä, toimintapolitiikkoja ja lakeja; katsoo, että terrorismin torjunta 
ja terrorismin vastaiset toimet eivät saisi johtaa tiettyihin yhteisöihin kohdistuvaan 
yleiseen syrjintään; ottaa huomioon, että perusoikeusvirasto perusti joulukuussa 2018 
ensimmäisen muslimivihaa koskevan tietokannan; ottaa huomioon, että antisemitismi 
näyttää olevan kasvussa, kuten Euroopan unionin perusoikeusviraston 4. heinäkuuta 2019 
julkaisemassa raportissa osoitettiin, ja että useat jäsenvaltiot raportoivat antisemitismiin 
perustuvien rikosten lisääntymisestä; ottaa huomioon, että etnisiin ja uskonnollisiin 
vähemmistöihin kohdistuu usein sanallista, fyysistä, psykologista ja rotuun perustuvaa 
häirintää; toteaa, että koulutuksen kehittäminen kriittisen ajattelun edistämiseksi, 
syrjinnän ja suvaitsemattomuuden kaikkien muotojen tunnistamiseksi ja digitaalisen 
lukutaidon edistämiseksi on ratkaisevan tärkeää;

O. ottaa huomioon, että valtioiden lisääntynyt turvautuminen uuteen teknologiaan, kuten 
ennakoivaan poliisitoimintaan ja kasvojentunnistuksen käyttöön, aiheuttaa useita riskejä 
erityisesti Euroopan rotuvähemmistöille;

P. ottaa huomioon, että hlbti-oikeudet ovat heikentyneet vakavasti jopa siinä määrin, että 
”hlbti-vapaita alueita” on otettu käyttöön47 yhdessä jäsenvaltiossa; 

Q. ottaa huomioon, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta asumisen alalla; katsoo, 
että tarvitaan sekä kansallisen että EU:n tason strategiaa; ottaa huomioon, että 
asunnottomuus on tilanne, joka riistää yksilöiltä ihmisoikeudet ja loukkaa jo sinänsä 
ihmisoikeuksia; ottaa huomioon, että häädöt ja asunnottomuus ovat lisääntymässä 
kaikkialla EU:ssa;48

R. ottaa huomioon, että Euroopassa on tällä hetkellä pulaa kohtuuhintaisista asunnoista 
kysynnän kasvusta huolimatta; ottaa huomioon, että asunnottomien kanssa 
työskentelevien kansallisten järjestöjen eurooppalaisen liiton (FEANTSA) vuosittain 
julkaisemissa katsauksissa löydettiin näyttöä asunnottomuuden lisääntymisestä lähes 
kaikkialla EU:ssa ja ETA:ssa; ottaa huomioon, että FEANTSA:n vuoden 2018 raportissa 
todettiin, että lapsista on tulossa suurin hätämajoituksessa olevien ihmisten ryhmä, koska 
erittäin haavoittuvassa asemassa olevien perheiden elinolot ovat heikentyneet49;

S. ottaa huomioon, että sananvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus on 
vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa; toteaa, että riippumaton oikeuslaitos, sananvapaus 
ja tiedonvälityksen vapaus sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat oikeusvaltion 
keskeisiä osatekijöitä ja ne ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
demokraattisen toiminnan kannalta;

T. ottaa huomioon, että toimittajiin kohdistuvien uhkausten ja hyökkäysten määrä on 
lisääntynyt kaikkialla EU:ssa50; toteaa, että Etyjin mukaan rankaisemattomuus on yleistä, 

47 Puolassa on otettu käyttöön hlbti-vapaita vyöhykkeitä — https://atlasnienawisci.pl/
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf
50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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koska esimerkiksi Etyjin alueella vähemmän kuin 15 prosenttia toimittajien murhista 
selvitetään (tiedotusvälineiden vapautta käsittelevä raportti); toteaa, että tämä heikentää 
selvästi toimittajien suojelua, mikä heikentää tiedotusvälineiden vapautta ja sananvapautta 
ja vaarantaa demokratian; 

U. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin päätöslauselmassa tiedotusvälineiden 
moniarvoisuudesta ja vapaudesta EU:ssa korostettiin, että jäsenvaltioiden ja komission 
olisi pidättäydyttävä hyväksymästä tarpeettomia tai suhteettomia toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan internetiin pääsyä ja perusihmisoikeuksien toteuttamista tai valvotaan yleistä 
viestintää julistamalla mielivaltaisesti hätätiloja tai muilla perusteilla; toteaa, että näissä 
laeissa käytetään toisinaan epämääräistä ja epätarkkaa sanamuotoa, mikä antaa 
lainvalvontaviranomaisille laajan harkintavallan täytäntöönpanon suhteen ja lisää 
rauhanomaista kokoontumisvapautta koskevan oikeuden mielivaltaisten rajoitusten riskiä;

V. ottaa huomioon, että vuosina 2018 ja 2019 on osoitettu, että jotkut merkittävät sosiaalisen 
median yritykset ovat nykyisen tietosuojalainsäädännön vastaisesti myöntäneet 
kolmansien osapuolten sovelluksille pääsyn käyttäjien henkilötietoihin ja että 
henkilötietoja on käytetty yhä enemmän väärin käyttäytymisen ennakointiin ja 
manipulointiin myös vaalikampanjatarkoituksissa; toteaa, että teknologian jatkuvan 
kehityksen vuoksi perusoikeuksiin puuttuminen voi olla huolestuttavan yleistä; ottaa 
huomioon, että eri tietojärjestelmillä voi olla vaikutuksia perusoikeuksiin esimerkiksi 
siksi, että ne vaikuttavat tietosuojaan ja yksityisyyden loukkauksiin;

W. toteaa, että väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen rooli kaikissa avoimissa 
demokratioissa; toteaa, että väärinkäytösten paljastajat ovat keskeisessä asemassa 
edistettäessä avoimuutta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, sillä he ilmoittavat yleistä 
etua heikentävästä laittomasta tai epäasianmukaisesta toiminnasta, kuten korruptiosta, 
rikoksista tai eturistiriidoista, joka uhkaa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia;

X. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklassa ja perusoikeuskirjan 
12 artiklassa todetaan, että jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja 
yhdistymisvapauteen, mukaan lukien oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin 
etujensa puolustamiseksi; toteaa, että demokraattisissa yhteiskunnissa kokoontumisvapaus 
on yksi väline, jonka avulla ihmiset osallistuvat julkiseen keskusteluun ja edistävät 
yhteiskunnan muuttumista;

Y. ottaa huomioon, että virkaatekevien poliisien on aina oltava tunnistettavissa, jotta 
mahdolliset liialliset voimankäyttötapaukset voidaan tutkia, ja että kansallisten 
viranomaisten on määritettävä asiaan liittyvät vastuualueet; toteaa, että jäsenvaltioilla on 
erilaiset kynnykset voiman ja aseiden käytölle lainvalvontaviranomaisten ylläpitäessä 
yleistä järjestystä; ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot51 ovat hyväksyneet lakeja, jotka 
voivat johtaa rauhanomaista kokoontumisvapautta koskevan oikeuden kohtuuttomiin 
rajoituksiin;

51 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Shrinking space for freedom of peaceful assembly, Euroopan 
neuvosto, Strasbourg, 2019.
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Z. ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet kutistuvat tietyissä 
jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa, että 
kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien oikeuksia ei rajoiteta ja että käytössä 
on suotuisa lainsäädäntö- ja sääntely-ympäristö, kuten vahvistettiin äskettäin 
hyväksytyissä neuvoston päätelmissä perusoikeuskirjasta 10 vuoden jälkeen: 
tilanneselvitys ja työn jatkaminen; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi myös tuettava 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden työtä riittävällä rahoituksella ja varmistettava, että 
niiden kanssa tehdään hedelmällistä yhteistyötä;

AA. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
uskottavuuden heikentämiseen tähtäävien valtiollisten ja valtiosta riippumattomien 
sponsoroitujen kampanjoiden tavoitteena on kumota tällaisten strategioiden avulla 
nykyinen perusoikeuksia koskeva lainsäädäntö; toteaa, että perinteiset tiedotusvälineet 
ja sosiaaliset verkostot ovat usein myötäilleet näitä kampanjoita, kun taas 
maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita puolustavia henkilöitä, hlbti+-yhteisöä, 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta selviytyneitä, uskonnollisia ja uskontoa 
harjoittavia ihmisiä ja muita syrjäytyneitä ryhmiä kriminalisoidaan ja leimataan 
edelleen;

AB. toteaa, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) mukaan 1 885 henkilön 
uskotaan menehtyneen tai kadonneen Välimerellä matkallaan Eurooppaan vuonna 
2019, ja vuonna 2018 vastaava luku oli 2 299; ottaa huomioon, että reitti Libyasta 
Eurooppaan on edelleen eniten kuolonuhreja vaativa muuttoreitti maailmassa (vuonna 
2019 tähän mennessä 646 kuolemantapausta) ja että kuolonuhrien määrä oli 
viisinkertainen vuonna 2018 vuoteen 2015 verrattuna, mikä johtui erityisesti etsintä- ja 
pelastustoimien vähenemisestä Libyan rannikon edustalla52; toteaa, että ihmishenkien 
pelastaminen on solidaarisuuden osoitus vaarassa olevia kohtaan, mutta ennen kaikkea 
kansainvälisen oikeuden mukainen oikeudellinen velvoite, koska YK:n 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 98 artiklassa, jonka kaikki jäsenvaltiot ja 
unioni itse ovat ratifioineet, ja unionin lainsäädännössä valtioita vaaditaan auttamaan 
merihädässä olevia henkilöitä53;

AC. ottaa huomioon, että solidaarisuuden kriminalisointia on edelleen käytetty välineenä, 
jolla häiritään niiden kansalaisjärjestöjen työtä, jotka yrittävät pelastaa ihmishenkiä 
Välimerellä; toteaa, että yksityishenkilöitä on useissa EU:n jäsenvaltioissa asetettu 
syytteeseen, koska he ovat tarjonneet maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille apua, 
mikä on osoitus huolestuttavasta suuntauksesta kriminalisoida maahanmuuttajille ja 
turvapaikanhakijoille annettava humanitaarinen apu;

AD. ottaa huomioon, että EU:lla on EU:n ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti 
velvollisuus ottaa vastaan ja käsitellä EU:sta turvapaikkaa hakevien henkilöiden 
hakemukset; ottaa huomioon, että käännytykset rikkovat EU:n ja kansainvälistä 

52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Katso myös vuonna 1974 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa ihmishengen turvallisuudesta merellä 
(SOLAS), vuonna 1979 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä (SAR) 
ja vuoden 1989 kansainvälisessä meripelastusyleissopimuksessa asetetut velvoitteet.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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oikeutta ja estävät turvapaikanhakijoita hyötymästä kyseisessä oikeudessa selvästi 
vahvistetuista oikeudellisista takeista; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu piti hyvin huolestuttavina toistuvia raportteja väkivaltaisista 
käännytyksistä;

AE. ottaa huomioon, että muuttoliike on osa EU:n nykyisyyttä ja tulevaisuutta ja yksi 
aikamme suurimmista haasteista, jolla on selviä vaikutuksia perusoikeuksiin; ottaa 
huomioon, että turvapaikanhakijoilla on oikeus ja mahdollisuus jättää 
turvapaikkahakemuksensa virallisilla rajanylityspaikoilla EU:hun saapuessaan; ottaa 
huomioon, että on esitetty väitteitä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden 
perusoikeuksien loukkaamisesta; ottaa huomioon, että rajaviranomaisten on tarjottava 
pakolaisille asianmukaisia palveluja ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten lasten, traumatisoituneiden henkilöiden ja raskaana olevien naisten 
erityisolosuhteet;

AF. ottaa huomioon, että Euroopan raja- ja merivartioviraston mukaan vuonna 2018 
naisten osuus kaikista laittomista maahantulijoista EU:n ulkorajoilla oli 18 prosenttia 
ja että lähes yksi viidesosa maahantulijoista rekisteröitiin lapsiksi ja noin 3 750 oli 
ilman huoltajaa; ottaa huomioon, että nämä naiset ja lapset ovat erityisen alttiita 
perusoikeuksiensa loukkauksille, kuten ihmiskaupalle; katsoo, että jäsenvaltioiden on 
kehitettävä ja vahvistettava lastensuojelujärjestelmiä lapsiin kohdistuvan väkivallan, 
väärinkäytösten, laiminlyönnin ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja niihin 
vastaamiseksi;

AG. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että muuttaja- ja pakolaislapset 
pääsevät koulutukseen nopeasti heidän saavuttuaan Euroopan unionin alueelle;

AH. toteaa, että terroriteot ovat yksi vakavimmista perusoikeuksien ja -vapauksien 
rikkomuksista; ottaa huomioon, että vuosina 2018 ja 2019 Euroopan unionissa 
tapahtui terrorismin ihannointia ja esitettiin kunnianosoituksia terroristeille; ottaa 
huomioon, että tällaisilla teoilla legitimoidaan terrorismia, ne ovat uhka 
demokratiallemme ja niillä nöyryytetään uhreja;

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

1. toteaa, että EU:lla on tärkeä rooli köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
ehkäisemisessä jäsenvaltioissa; korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on laadittava 
erityisiä ohjelmia lasten köyhyyden poistamiseksi, koska on kiinnitettävä erityistä 
huomiota köyhyyden erityisen haitallisiin vaikutuksiin lasten sosiaaliseen, 
psyykkiseen ja fyysiseen kehitykseen ja terveysvaikutuksiin tuleville 
aikuissukupolville; korostaa, että lasten sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen riski 
on suhteettoman suuri ja lasten perusoikeuksia loukataan väärinkäytöksillä, 
väkivallalla, hyväksikäytöllä, köyhyydellä ja kaikenlaisella sosiaalisella 
syrjäytymisellä; korostaa, että köyhyys on itsessään sosiaalisen 
epäoikeudenmukaisuuden muoto, joka pohjautuu sukupuolten eriarvoisuuteen, 
syrjintään ja epätasa-arvoisiin mahdollisuuksiin saada tavaroita ja palveluita; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa ottamaan huomioon perusoikeudet tehdessään talouspoliittisia 
ehdotuksia ja varmistamaan, että niiden hyväksymistä koskevien päätösten yhteydessä 
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tehdään ihmisoikeuksia koskevia vaikutustenarviointeja, jotta voidaan arvioida 
mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveydenhuoltoon, laadukkaaseen koulutukseen ja 
asuntoihin;

2. korostaa, että julkisiin palveluihin suunnattujen julkisten menojen huomattavilla 
vähennyksillä on ollut vakavia vaikutuksia eriarvoisuuteen, mikä on vaikuttanut 
syvästi EU:n sosiaaliseen rakenteeseen monissa jäsenvaltioissa, ja että tämä jatkuu 
edelleen ja pahentaa entisestään jo nyt lisääntyvää eriarvoisuutta ja rikkoo 
perusoikeuksia ja vaikuttaa erityisesti naisiin, vammaisiin, vanhuksiin, lapsiin, 
maahanmuuttajiin, romaneihin, travellereihin, hlbti-henkilöihin ja muihin 
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluviin henkilöihin; muistuttaa, että 
makrotalouspolitiikan on perustuttava paitsi talouskasvuun myös sosiaalinormeihin, 
jotta voidaan varmistaa, että yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat voivat 
nauttia täysimääräisesti sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista oikeuksistaan; 
korostaa, että yhdenvertaiset mahdollisuudet saada laadukasta koulutusta ja 
työpaikkoja ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä lievittämään eriarvoisuutta ja 
nostamaan ihmiset pois köyhyydestä; tunnustaa työntekijöiden oikeuksien, kuten 
äitiys- ja isyysloman, merkityksen, sillä ne auttavat luomaan lapsille terveellisen ja 
vakaan ympäristön; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään lakeja, joilla turvataan ja 
vahvistetaan näitä oikeuksia, jotka edistävät perheiden sosiaalista ja taloudellista 
vakautta; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaiset työolot ja suojelun 
taloudelliselta hyväksikäytöltä ja syrjinnältä erityisesti niille ryhmille, jotka ovat 
alttiimpia tällaiselle eriarvoisuudelle, kuten nuorille; kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan nuorisotakuun täytäntöönpanoa varmistamalla, että kaikilla nuorilla on 
mahdollisuus saada laadukkaita työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja että tällainen 
tarjonta jakautuu tasaisesti jäsenvaltioiden ja alueiden kesken; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan 
direktiivin, jotta varmistetaan yhtäläiset työmahdollisuudet uskonnosta, iästä, 
vammaisuudesta ja sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta;

3. korostaa, että asuminen ei ole vain hyödyke vaan välttämättömyys, sillä ilman asuntoa 
olevat kansalaiset eivät voi osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan tai nauttia 
kaikista perusoikeuksistaan; on huolissaan siitä, että asuntojen hinnat ovat karanneet 
erityisesti nuorten ulottumattomiin, ja pitää valitettavina tapauksia, joissa 
vuokranantajat syrjivät nuoria, sekä toimintapolitiikkoja, joissa nuorten asumistukia 
leikataan; on huolissaan siitä, että useimmissa EU:n jäsenvaltioissa jopa kolmannes 
kaikista kodittomista on 18–29-vuotiaita; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon suositukset, jotka Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu 
esitti 23. tammikuuta 2020 antamassaan lausunnossa ”Oikeus kohtuuhintaiseen 
asuntoon: Eurooppa laiminlyö velvollisuutensa”, ja eritoten suosituksen, jonka 
mukaan kaikkien jäsenvaltioiden olisi heti hyväksyttävä se, että tarkistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan oikeutta asuntoon koskeva 31 artikla sitoo niitä; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan sosiaalipolitiikkansa painopisteiksi kansalaisten oikeuden 
asianmukaiseen asumiseen ja lisäämään investointeja sosiaaliseen ja kohtuuhintaiseen 
asumiseen, jotta voidaan torjua kohtuuttomia asumiskustannuksia ja erityisesti suojella 
heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä; kehottaa komissiota tutkimaan 
asianmukaisesti rotusyrjintädirektiivissä kiellettyä syrjintää asunnon saannissa ja 
käynnistämään rikkomismenettelyjä rikkomustapauksissa;
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4. korostaa perusoikeuskirjan 37 artiklaa, jossa vahvistetaan, että ympäristönsuojelun 
korkean tason saavuttamista ja ympäristön laadun parantamista koskevat toimenpiteet 
on sisällytettävä unionin politiikkoihin; korostaa kiireellistä tarvetta sisällyttää 
asiaankuuluvat ympäristönäkökohdat kaikkien toimintapolitiikkojen ja aloitteiden 
päätöksentekoprosessiin ja katsoo, että kestävyyden on oltava kaiken 
makrotalouspolitiikan ohjaavana periaatteena, jotta voidaan varmistaa 
oikeudenmukainen siirtyminen ympäristön kannalta kestävään talouteen ja samalla 
suojella ja luoda kestäviä työpaikkoja ja jotta voidaan käsitellä yhtä merkittävimmistä 
ihmiskunnan kohtaamista uhkista; kehottaa panemaan koko EU:ssa täytäntöön 
Århusin yleissopimuksen, jossa yhdistyvät ympäristö- ja ihmisoikeudet; korostaa, että 
ympäristövahingoilla ja sillä, että jotkin viranomaiset laiminlyövät tiedottamisen 
vakavista ympäristöriskeistä, joille kansalaiset altistuvat, voi olla vakavia haitallisia 
seurauksia kansalaisille;

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

5. korostaa, että naisilla ja tytöillä on oltava päätösvalta omasta kehostaan ja 
seksuaalisuudestaan; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita takaamaan kattavan 
seksuaalikasvatuksen, naisten ja tyttöjen perhesuunnittelupalvelujen helpon 
saatavuuden sekä yleisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen, kuten 
nykyaikaisten ehkäisymenetelmien ja turvallisen ja laillisen abortin, saatavuuden;

6. tuomitsee maailmanlaajuisen ja Euroopan laajuisen näkyvän ja järjestäytyneen 
vastaliikkeen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vastaan, mukaan lukien 
seksuaali- ja lisääntymisoikeudet; toteaa painokkaasti, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeutta koskevien palveluiden kieltäminen on naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto, ja korostaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on eri yhteyksissä todennut, että rajoittava 
aborttilainsäädäntö ja laillisen raskaudenkeskeytyksen saamisen estäminen loukkaavat 
naisten ihmisoikeuksia; toteaa uudelleen, että se, että lääketieteen ammattilaiset 
kieltäytyvät henkilökohtaisista syistä tarjoamasta kaikkia lisääntymis- ja 
seksuaaliterveyspalveluja, ei saa loukata naisten ja tyttöjen oikeutta päästä 
lisääntymisterveydenhuollon piiriin; kehottaa komissiota sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vaalimisen tarpeen perusoikeusstrategiaansa;

7. tuomitsee jyrkästi naismurhien hälyttävän määrän EU:ssa ja toteaa, että se on naisiin 
kohdistuvan väkivallan äärimmäisin muoto; pitää valitettavana, että joissakin 
jäsenvaltioissa ei ole saatavilla tietoja, mikä osoittaa, että ongelmaa ei tunnusteta; 
pyytää neuvostoa saattamaan EU:n osalta kiireellisesti päätökseen naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioinnin laaja-alaisen ja rajoituksettoman liittymisen pohjalta; 
kehottaa neuvostoa ja niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä saattaneet päätökseen 
Istanbulin yleissopimuksen ratifiointia, tekemään niin; 

8. tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen naisiin kohdistuvan seksuaalisen, gynekologisen ja 
synnytykseen liittyvän väkivallan, kuten sopimattomat tai ilman suostumusta 
tapahtuvat teot, kivuliaat toimet ilman anestesiaa, naisten sukuelinten silpomisen, 
pakkoabortit, pakkosterilisaatiot ja pakkosijaissynnytykset;
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9. tuomitsee jyrkästi romaninaisten etnisen erottelun äitiysterveydenhuollon palveluissa; 
kehottaa jäsenvaltioita kieltämään viipymättä kaikenlaisen etnisen erottelun 
terveyspalveluissa, äitiysterveydenhuollon palvelut mukaan luettuina; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan vaikuttavat ja oikea-aikaiset oikeussuojakeinot kaikille 
pakkosteriloinnin uhreille, myös ottamalla käyttöön tehokkaita korvausjärjestelmiä;

10. tuomitsee viharikokset ja vihapuheen sekä kaikenlaisen syrjinnän, joka perustuu 
rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, vähemmistöön kuulumiseen, 
vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen 
ilmaisuun tai seksuaalisiin ominaisuuksiin; muistuttaa huolestaan, että verkossa 
esiintyvä vihapuhe on edelleen yleinen ja kiireellisesti ratkaistava ongelma; varoittaa 
vihapuheen ja rasismin eri muotojen, kuten islamofobian, romanivastaisuuden ja 
antisemitismin sekä mustiin ja tummaihoisiin kohdistuvan rasismin, lisääntymisestä ja 
normalisoitumisesta monissa jäsenvaltioissa, mitä vahvistavat ääriliikkeiden ja niiden 
retoriikan nousu, sekä eräiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajat tai poliittiset 
johtajat, jotka harjoittavat vihapuhetta ja levittävät rasistista, muukalaisvihamielistä ja 
hlbti-vastaista retoriikkaa; ilmaisee huolensa siitä, että uhrit eivät ilmoita 
viharikoksista riittämättömien takeiden vuoksi ja että viranomaiset eivät tutki ja 
tuomitse asianmukaisesti viharikoksia jäsenvaltioissa; painottaa, että on kannustettava 
ja autettava uhreja ilmoittamaan viharikoksista tai syrjinnästä ja että heille on taattava 
täysi suojelu ja tuki; muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki 
viharikokset ja vihapuhetapaukset kirjataan ja tutkitaan tehokkaasti, että niihin liittyvät 
henkilöt asetetaan syytteeseen ja että ne käsitellään oikeudessa; kehottaa komissiota ja 
perusoikeusvirastoa toteuttamaan edelleen viharikosten ja vihapuheen seurantaa 
koskevia toimiaan jäsenvaltioissa ja raportoimaan säännöllisesti tapauksista ja 
suuntauksista;

11. muistuttaa, että EU:n toimielimet ja virastot ovat velvollisia noudattamaan 
täysimääräisesti kaikkiin kansalaisiin nähden oikeutta ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapauteen ja uskontoon tai vakaumukseen, myös filosofisiin näkemyksiin 
perustuvan syrjinnän kieltoa julkisessa ja yksityisessä elämässä; kehottaa 
jäsenvaltioita suojelemaan ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- tai 
vakaumuksenvapautta ja panemaan tehokkaasti täytäntöön EU:n suuntaviivat näiden 
vapauksien edistämiseksi ja suojelemiseksi;

12. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin 
(2000/43/EY) täysimääräisen täytäntöönpanon, jotta voidaan torjua mustiin ja 
tummaihoisiin edelleen kohdistuvaa rasismia, transfobiaa, romanivastaisuutta, 
antisemitismiä ja islamofobiaa; tuomitsee sen, että rodulliset, etniset ja uskonnolliset 
vähemmistöt kohtaavat rakenteellista rasismia, syrjintää, viharikoksia ja vihapuhetta, 
oikeussuojan saatavuuden puutetta sekä jatkuvaa sosioekonomista eriarvoisuutta 
asumisen, terveydenhuollon, työllisyyden ja koulutuksen kaltaisilla aloilla ja että nämä 
seikat on tunnustettava keskeisiksi perusoikeuksien täysimääräisen toteutumisen sekä 
osallisuuden ja tasa-arvon esteiksi;

13. kehottaa hyväksymään pikaisesti yhdenvertaista kohtelua koskevan 
direktiiviehdotuksen, joka odottaa edelleen neuvoston hyväksyntää, jotta ikään, 
vammaisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
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perustuvan syrjinnän kieltoa koskevassa EU:n oikeudellisessa kehyksessä oleva 
nykyinen suojeluvaje voidaan korjata keskeisillä elämänalueilla, esimerkiksi 
sosiaaliturvassa, koulutuksessa sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa; kehottaa 
komissiota torjumaan aktiivisesti erottelua ja syrjintää muun muassa käynnistämällä 
rikkomusmenettelyjä ja edistämään rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen 
torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn puitepäätöksen tehokasta soveltamista; 
muistuttaa, että näitä toimenpiteitä olisi täydennettävä asianmukaisin kansallisin 
integrointistrategioin; 

14. palauttaa mieliin, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevalla Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksella (UNCRPD) pyritään varmistamaan yhdenvertaiset 
mahdollisuudet seuraavissa asioissa: esteettömyys ja saavutettavuus, osallistuminen, 
yhdenvertaisuus, työllisyys, koulutus, sosiaaliturva, terveydenhuolto ja unionin 
ulkoiset toimet; korostaa, että vammaiset ovat edelleen epäedullisessa asemassa ja 
heitä syrjitään työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden aloilla; korostaa 
tässä yhteydessä julkisten tilojen esteettömyyden merkitystä, vammaisten 
työntekijöiden prosentuaalista vähimmäisosuutta, osallistavan koulutuksen takuita, 
mukaan lukien Erasmus+-ohjelman kaltaisten aloitteiden saatavuus, ja erityisen 
huomion kiinnittämistä vammaisiin lapsiin;

Vapaudet

15. kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan ja kehittämään elinvoimaista, riippumatonta, 
moniarvoista ja vapaata media-alaa; tuomitsee tässä yhteydessä kaikki toimet, joilla 
pyritään hiljentämään kriittiset tiedotusvälineet ja heikentämään tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta, mukaan lukien myös hienovaraisemmat tavat, jotka eivät 
tavallisesti johda ilmoituksen tekemiseen Euroopan neuvoston journalismin 
toimintamahdollisuuksia ja toimittajien turvallisuutta edistävälle foorumille; on 
huolissaan siitä, että on perustettu hallituksen valvomia elimiä, jotka hallinnoivat 
suurta osaa tietyn maan mediamaisemasta, ja että julkisia tiedotusvälineitä on kaapattu 
puolue-etujen palvelemiseksi; muistuttaa, että siellä missä tiedotusvälineiden 
omistajuus on edelleen hyvin keskittynyttä, olipa kyse sitten hallituksesta tai 
yksityisistä tahoista, se muodostaa merkittävän riskin mediasisällössä esitettyjen 
tietojen ja näkemysten moninaisuudelle; muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, mukaan lukien taiteellisen ilmaisun vapaus, ja 
tiedotusvälineiden vapaus ovat demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita, ja 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan tiedotusvälineistä vastaavien viranomaistensa 
riippumattomuuden; muistuttaa, että oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja ja 
ajatuksia joko suullisesti, kirjallisesti tai painetussa muodossa, taiteen muodossa tai 
muiden tiedotusvälineiden kautta on osa taiteellisen ilmaisun vapautta54; 

16. muistuttaa tutkivan journalismin keskeisestä roolista demokraattisen yhteiskunnan 
vartijana ja poliittisten toimijoiden julkisen valvonnan vahvistajana myös korruptioon 
liittyen; tuomitsee toimittajiin kohdistuvan väkivallan, uhkailun ja pelottelun 

54 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 24. toukokuuta 1988 asiassa Müller ym. v. Sveitsi, 27 ja 33 kohta; 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 8. heinäkuuta 1999 asiassa Karatas v. Turkki; Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 22. lokakuuta 2007 asiassa Lindon, Otchakovsky-Laurens ja July v. Ranska
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jatkumisen ja lisääntymisen monissa jäsenvaltioissa myös silloin, kun kyse on 
perusoikeuksien loukkauksiin liittyvien tietojen paljastamisesta, minkä seurauksia ovat 
usein itsesensuuri ja kansalaisten tiedonsaantioikeuden heikentyminen; pyytää 
komissiota esittämään ehdotuksen vahvoista ja kattavista mekanismeista, joilla 
suojellaan ja vahvistetaan sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta sekä 
parannetaan toimittajien suojelua, muun muassa takaamalla tiedotusvälineiden 
omistajuutta koskeva avoimuus, hyväksymällä EU:n laajuinen SLAPP-direktiivi, 
perustamalla pysyvä EU:n rahasto riippumattomalle medialle ja tutkiville toimittajille 
ja luomalla nopean toiminnan mekanismi vaarassa oleville toimittajille; kehottaa 
jäsenvaltioita estämään tutkiviin toimittajiin heidän työssään kohdistetut hyökkäykset 
ja rankaisemaan niistä;

17. korostaa väärinkäytösten paljastajien erityisen tärkeää roolia yleisen edun 
suojelemisessa ja yleisen vastuuvelvollisuuden ja sekä julkisten että yksityisten 
instituutioiden lahjomattomuuden edistämisessä; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
viipymättä unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun 
direktiivin (EU) 2019/1937 säännökset täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, jotta sen vaikutukset voidaan voimaantulon jälkeen maksimoida; 
kannustaa jäsenvaltioita täydentämään näitä toimia suojelemalla väärinkäytösten 
paljastajia myös tapauksissa, joissa he ilmoittavat rikkomuksista, jotka eivät kuulu 
EU:n lainsäädännön soveltamisalaan;

18. toteaa huolestuneena propagandan ja disinformaation eri muotojen luoman uhan 
sanan- ja ilmaisunvapaudelle ja tiedotusvälineiden riippumattomuudelle, ja kielteiset 
seuraukset, joita niillä voi olla poliittisen keskustelun laatuun ja kansalaisten 
osallistumiseen demokraattiseen yhteiskuntaan; kehottaa komissiota edistämään 
medialukutaitoa ja investoimaan siihen, tukemaan aktiivisesti laadukasta journalismia 
ja edistämään tietosuojaa sekä luomaan avoimemman sähköisen ekosysteemin ja 
turvaamaan samalla tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden;

19. korostaa, että poliittinen profilointi, disinformaatio ja tiedon manipulointi ovat uhka 
EU:n demokraattisille arvoille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
kriittistä ajattelua opettavan koulutuksen kehittämistä, jotta kansalaiset voivat 
muodostaa oman mielipiteensä näihin riskeihin vastaamiseksi;

20. korostaa, että lainvalvontaviranomaisten on tehtäviään toteuttaessaan kunnioitettava ja 
suojeltava ihmisarvoa ja säilytettävä ja vaalittava kaikkien ihmisoikeuksia; korostaa, 
että poliisivoimien ensisijaisena tehtävänä on varmistaa kansalaisten turvallisuus ja 
taata, että mielenosoitukset toteutetaan rauhanomaisesti; tuomitsee 
lainvalvontaviranomaisten väkivaltaiset ja kohtuuttomat toimenpiteet rauhanomaisten 
mielenosoitusten aikana; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
lainvalvontaviranomaisten voimankäyttö on kaikissa tilanteissa laillista, oikeasuhteista 
ja tarpeellista ja että siihen turvaudutaan vasta viimeisenä keinona ihmiselämää ja 
fyysistä koskemattomuutta suojaten; kehottaa asianomaisia kansallisia viranomaisia 
varmistamaan avoimen, puolueettoman, riippumattoman ja tehokkaan tutkinnan 
tapauksissa, joissa epäillään tai väitetään käytetyn suhteetonta voimaa, ja estämään 
rankaisemattomuuden; muistuttaa, että lainvalvonnasta vastaavat virastot ovat aina 
vastuussa tehtäviensä suorittamisesta ja siitä, että ne noudattavat asiaan liittyviä 
lainsäädäntö- ja toimintakehyksiä;
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21. tuomitsee jyrkästi yhä yleisemmiksi käyvät kokoontumisvapauden rajoitukset myös 
vaalien aikana; kehottaa jäsenvaltioita olemaan hyväksymättä kokoontumisvapautta 
rajoittavia lakeja ja kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia 
kokoontumisvapauden turvaamiseksi ja suojelemiseksi, sillä se on perusoikeus ja 
demokraattisten prosessien perusperiaatteita; kehottaa komissiota toimimaan 
aktiivisesti näiden oikeuksien edistämiseksi kansainvälisten ihmisoikeusnormien 
mukaisesti;

22. muistuttaa kansalaisyhteiskunnan keskeisestä roolista kansalaisten etujen ajamisessa 
paikallisella, alueellisella, kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla, niiden 
vähemmistöjen äänen vahvistamisessa, jotka eivät ole asianmukaisesti edustettuina 
sekä SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen periaatteiden puolustamisessa ja 
edistämisessä; korostaa tarvetta varmistaa kansalaisyhteiskunnan järjestöille suotuisa 
toimintaympäristö, jossa ne voivat toimia ilman hyökkäyksiä ja tarpeettomia tai 
mielivaltaisia rajoituksia;

23. on hyvin huolissaan siitä, että riippumattoman kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti 
naisten oikeuksia ajavien järjestöjen, hlbti-järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien 
toimintamahdollisuudet kutistuvat yhä enemmän joissakin jäsenvaltioissa esimerkiksi 
kohtuuttoman hallinnollisen taakan, edunvalvontatyön rahoitustuen vähentymisen 
sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rajoitusten kautta; tuomitsee 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen rahoituksen saatavuuden rajoitukset, jotka joissakin 
jäsenvaltioissa toteutetaan järjestelmällisten oikeudellisten ja poliittisten muutosten 
kautta ja jotka vaikuttavat merkittävästi järjestöjen työhön ja oikeudelliseen asemaan; 
kehottaa Euroopan komissiota ja neuvostoa lisäämään EU:n tukea 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka puolustavat SEU-sopimuksen 2 artiklan 
arvoja Euroopan unionissa perusoikeuksien ja arvojen ohjelman kautta, jonka 
rahoituksen olisi oltava merkittävällä tasolla, kuten Euroopan parlamentti on pyytänyt; 

24. painottaa, että säännöllinen ja kattava seuranta ja analysointi ovat ratkaisevan tärkeitä 
kansalaisyhteiskunnan kohtaamien haasteiden ymmärtämiseksi kaikkialla Euroopassa; 
kehottaa Euroopan komissiota sisällyttämään kansalaisyhteiskunnan toimintaan, 
sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen liittyvät asiaankuuluvat indikaattorit tuleviin 
oikeusvaltioperiaatetta koskeviin vuosikertomuksiinsa, ehdottamaan 
toimintasuunnitelmaa kansalaisyhteiskunnan suojelemiseksi ja edistämiseksi, mukaan 
lukien suuntaviivat ilmaisunvapauden, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen 
kokoontumisvapauden suojelemisesta sekä vaarassa olevien ihmisoikeuksien 
puolustajien suojelusta, ja perustamaan hätärahaston heidän suojeluaan varten; pitää 
myönteisenä ehdotusta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 
15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 tarkistamisesta 
ja korostaa, että viraston toimivaltuuksia on vahvistettava ja laajennettava 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin jälkeen; kannustaa komissiota, neuvostoa ja 
Euroopan parlamenttia käyttämään järjestelmällisesti Euroopan unionin 
perusoikeusviraston tuottamia tietoja päätöksenteossa;

25. on tietoinen niistä vakavista ongelmista, joita voi syntyä nykyisissä euroskeptisissä 
yhteisöissä, erityisesti niissä, joihin liittyy väkivaltaisia poliittisia näkemyksiä, ja 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita kannustamaan EU:n kansalaisten aktiivista 
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osallistumista EU:n asioihin erityisesti nuorten keskuudessa, jotta he voivat ilmaista 
mielipiteensä demokraattisten kanavien kautta;

26. korostaa, että kansalaiskasvatuksella ja kulttuurienvälisellä vuoropuhelulla on tärkeä 
rooli parannettaessa EU:n kansalaisten ymmärrystä heidän poliittisesta 
osallistumisestaan; kehottaa järjestämään EU:n kansalaisille koulutusta heidän 
oikeuksistaan;

27. panee merkille, että uudet tekniikat, joilla kerätään ja käsitellään henkilötietoja 
käyttäytymisen ennakointia ja manipulointia varten, vaikuttavat yhä enemmän 
miljardien ihmisten perusoikeuksiin EU:ssa ja ympäri maailmaa, erityisesti 
yksityisyyteen, tietosuojaan, tiedonvälitykseen sekä tiedotusvälineiden vapauteen ja 
moniarvoisuuteen; kehottaa tässä yhteydessä yksityisiä toimijoita ja toimivaltaisia 
viranomaisia varmistamaan EU:n tietosuojalainsäädännön ja yksityisyyden suojaa 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen soveltamisen ja varmistamaan, että henkilöt 
ymmärtävät, milloin, miten ja mihin tarkoituksiin heidän henkilötietojaan käsitellään 
ja miten he voivat vastustaa tietojen käsittelyä ja tehdä valituksia suojellakseen 
oikeuttaan henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen;

28. kehottaa komissiota käynnistämään rikkomusmenettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, 
joiden lainsäädäntöä mitätöidyn tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi ei ole kumottu, jotta ne olisivat Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia55; 

29. kiinnittää huomiota perusvapauksille ja turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuviin 
vaaroihin uusien teknologioiden, erityisesti tekoälyjärjestelmien, käytön johdosta, 
mukaan lukien riskit, jotka liittyvät oikeuteen henkilötietojen ja yksityisyyden 
suojaan, bioeettisiin huolenaiheisiin, jotka liittyvät tekoälyn käyttöön 
terveydenhuollossa, mahdolliseen suoraan ja välilliseen syrjintään ja 
puolueellisuuteen, jotka saattavat kärjistää ennakkoluuloja ja syrjintää, sekä 
disinformaation levittämiseen; huomauttaa, että tietoaineistoissa ja näiden 
järjestelmien suunnittelussa ja toiminnassa esiintyvät vääristymät voivat johtaa 
puolueellisiin tuloksiin erityisesti lainvalvontaviranomaisten käyttämissä 
järjestelmissä, mikä voi johtaa siihen, että järjestelmät toisintavat olemassa olevia 
yhteiskunnallisia, henkilökohtaisia ja muita vääristymiä, ja aiheuttaa sosiaaliseen, 
taloudelliseen, etniseen, rotuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, 
vammaisuuteen tai muihin tekijöihin perustuvaa syrjintää; korostaa, että yksityisyyden 
ja tietosuojan varmistamiseksi tarvitaan lisätakeita, kun otetaan huomioon uuden 
teknologian kehitys, ja että kaikki perusoikeuksiin kohdistuvat vaikutukset on otettava 
huomioon; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita puuttumaan kehittymässä 
olevaan ”digitaaliseen kuiluun” erityisesti julkishallinnon ja palvelujen alalla; 
korostaa, että ikääntyneet sekä sosioekonomisesti heikossa asemassa olevat ovat 
ryhmiä, joihin digitaalinen kuilu vaikuttaa eniten; korostaa, että tekoälyä koskevan 
lähestymistavan olisi oltava ”ihmiskeskeinen” ja varmistettava inhimillisten arvojen 
keskeinen asema tekoälyjärjestelmien kehittämisessä, käyttöönotossa, käytössä ja 
seurannassa, varmistamalla perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
perusoikeuksien kunnioittaminen; kehottaa komissiota esittämään 

55 Yhdistetyt asiat C-203/15 ja C-698/15 – Tele2 Sverige ja yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12 – Digital Rights 
Ireland
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lainsäädäntöehdotuksensa koordinoidusta eurooppalaisesta lähestymistavasta 
tekoälyyn komission tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 
(AI HLEG) laatimien luotettavaa tekoälyä koskevien eettisten suuntaviivojen pohjalta;

30. suhtautuu myönteisesti aloitteisiin ja toimiin jäsenvaltioiden välisen 
turvallisuusyhteistyön tiivistämiseksi ja EU:n tehokkaan vastauksen esittämiseksi 
terrorismiin ja turvallisuusuhkiin Euroopan unionissa; kehottaa jäsenvaltioita 
toimimaan toistensa kanssa täydessä yhteistyössä ja parantamaan keskinäistä 
tietojenvaihtoa sekä tietojenvaihtoa EU:n oikeus- ja sisäasioiden virastojen kanssa; 
korostaa, että on tärkeää kunnioittaa perusoikeuksia terrorismin torjunnassa; korostaa, 
että tiedustelupalvelujen valvontamekanismien olisi oltava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisia; kehottaa asiasta 
vastaavia toimielimiä takaamaan, ettei uhreille aiheudu lisäkärsimyksiä, joka johtuu 
iskun tekijää lähellä olevista yhteiskuntaryhmistä tulevasta nöyryyttämisestä ja uhrien 
maineeseen kohdistuvista hyökkäyksistä;

Muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeudet

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kesäkuussa 2019 julkaistun 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suosituksen ”Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean”; muistuttaa, että turvallisten ja laillisten reittien olemassaolo 
maahanmuutolle on paras tapa välttää ihmishenkien menetys; kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan uudelleensijoittamistoimia, perustamaan humanitaarisia käytäviä EU:hun 
ja ottamaan käyttöön mahdollisuuden hakea humanitaarisia viisumeja 
turvapaikanhakijoille;

32. pitää hyvin huolestuttavina jatkuvasti esiintyviä tietoja, joiden mukaan joissakin 
jäsenvaltioissa lainvalvontaviranomaiset käyttävät väkivaltaa käännytysten 
toimeenpanon yhteydessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan asiaa ja 
toteuttamaan tehokkaita toimia sen varmistamiseksi, että tällaiset politiikat ja 
käytännöt lakkautetaan, muun muassa varmistamalla, että olemassa olevat kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot (oikeusasiamiesinstituutiot, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset valvontaelimet), joita EU ja kansainväliset elimet (Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutettu, CPT, ECRI ja FRA) tukevat, valvovat itsenäisesti 
rajavalvontatoimia ja että EU:n rahoitusta ei käytetä perusoikeuksien loukkauksiin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja EU:n 
lainsäädäntöä sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja laatimaan laajat puitteet, 
joilla mahdollistetaan hallittu muuttoliike ja vältetään siirtolaisten pakottaminen 
laittomien muuttokanavien käyttämiseen;

33. tuomitsee sen, että jotkin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet lakeja, politiikkoja ja 
käytäntöjä, jotka heikentävät pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien 
ihmisoikeuksien tehokasta suojelua maalla ja merellä; kehottaa Euroopan komissiota 
ja jäsenvaltioita asettamaan maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
ihmisoikeudet sekä vastuun jakamisen periaatteen keskeiseksi osaksi maahanmuutto- 
ja turvapaikkapolitiikkaansa; ilmaisee vakavan huolensa humanitaarisesta tilanteesta 
järjestelykeskuksissa; kehottaa komissiota ehdottamaan kiireellistä ratkaisua Euroopan 
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maaperällä sijaitsevien pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottokeskuksissa 
tapahtuneiden räikeiden ihmisoikeusloukkausten ratkaisemiseksi;

34. korostaa, että ihmishenkien pelastaminen on kansainvälisen oikeuden ja EU:n 
oikeuden mukainen oikeudellinen velvoite; tuomitsee pelottelun, pidätykset ja 
joissakin jäsenvaltioissa käynnistetyt rikosoikeudelliset menettelyt kansalaisjärjestöjä 
ja yksilöitä vastaan humanitaarisen avun antamisesta maahanmuuttajille, joiden henki 
on vaarassa; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että humanitaarisia avustustekoja ei 
kriminalisoida salakuljetusta koskevan YK:n pöytäkirjan mukaisesti;

35. korostaa, että paperittomilla maahantulijoilla olisi oltava täydet mahdollisuudet 
käyttää perusoikeuksiaan oikeudellisesta tai hallinnollisesta asemastaan riippumatta; 
muistuttaa, että naiset ja lapset voivat joutua pakotetuiksi seksuaaliseen 
kanssakäymiseen hakiessaan suojelua tai perustoimeentuloa pysyäkseen elossa ja että 
tämä on usein seurausta avustustyössä ja rekisteröintijärjestelmissä olevista puutteista 
ja lapsen edun periaatteen laiminlyömisestä, perheiden erottamisesta sekä turvallisten 
ja laillisten EU:hun tulokeinojen puuttumisesta; 

36. korostaa, että lähes kolmannes turvapaikanhakijoista on lapsia ja näin ollen erityisen 
haavoittuvia; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan estääkseen ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten joutuminen ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreiksi; 

37. toistaa, että maahanmuuttajalasten säilöönotto ei ole koskaan lapsen edun mukaista 
pakolaisia ja muuttajia koskevan New Yorkin julkilausuman mukaisesti; kehottaa 
EU:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia lasten säilöönoton lopettamiseksi erityisesti 
EU:n alueella tapahtuvan muuttoliikkeen yhteydessä ja laatimaan yhteisöllisiä 
vaihtoehtoja säilöönotolle sekä asettamaan etusijalle kotouttamisen, koulutuksen ja 
psykologisen tuen; korostaa, että ilman huoltajaa oleva lapsi on ennen kaikkea 
potentiaalisesti vaarassa oleva lapsi ja että lapsen suojelun pikemmin kuin 
muuttoliikepolitiikan on oltava jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin johtavana 
periaatteena lasten ollessa kyseessä; toteaa, että näin myös kunnioitetaan lapsen etua 
koskevaa perusperiaatetta;

Oikeusvaltioperiaate ja korruption torjunta

38. muistuttaa, että korruptio on vakava uhka demokratialle, oikeusvaltioperiaatteelle ja 
kaikkien kansalaisten tasavertaiselle kohtelulle; korostaa korruption ja 
perusoikeuksien loukkausten välistä yhteyttä useilla aloilla, kuten oikeuslaitoksen 
riippumattomuudessa, tiedotusvälineiden vapaudessa ja toimittajien ja väärinkäytösten 
paljastajien sananvapaudessa, pidätyskeskuksissa, sosiaalisten oikeuksien 
saatavuudessa tai ihmiskaupassa56; 

39. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita torjumaan tiukasti korruptiota ja antamaan 
tehokkaita välineitä korruption estämiseen, torjumiseen ja sanktioimiseen ja petosten 
torjuntaan samoin kuin valvomaan säännöllisesti julkisten varojen käyttöä; kehottaa 
komissiota jatkamaan välittömästi EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita koskevaa 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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vuotuista korruptiontorjunnan seurantaansa ja raportointiaan; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita noudattamaan GRECO-ryhmän antamia suosituksia;

40. korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus on mahdollista pääasiassa korruption takia; 
tuomitsee jyrkästi ihmiskaupan lisääntymisen ja kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä lisäämään yhteistyötään ja tehostamaan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa;

41. vahvistaa parlamentin tuen tehokkaan, riippumattoman ja täysin toimintakykyisen 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiselle petosten torjunnan tehostamiseksi 
Euroopan unionissa; 

42. korostaa, että oikeusvaltio on demokratian kulmakivi, se ylläpitää vallanjakoa, 
varmistaa vastuuvelvollisuuden, edistää luottamusta julkisia instituutioita kohtaan ja 
takaa laillisuutta, oikeusvarmuutta, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden 
kieltoa, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, puolueettomuutta ja yhdenvertaisuutta lain 
edessä koskevat periaatteet; korostaa, että oikeusvaltio ja erityisesti oikeuslaitoksen 
riippumattomuus ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kansalaiset voivat nauttia 
perusoikeuksistaan ja -vapauksistaan; huomauttaa, että perusoikeuskirjan 47 artiklan 
mukaan perusoikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin edellyttää asianomaisen 
tuomioistuimen riippumattomuutta; korostaa, että poliittinen vaikuttaminen 
oikeuslaitokseen tai sen kontrolloiminen ja vastaavat yksittäisten tuomareiden 
riippumattomuuden esteet ovat usein johtaneet siihen, että oikeuslaitos ei ole pystynyt 
hoitamaan tehtäväänsä toimeenpanovallan ja lainsäädäntövallan käyttäjien 
mielivaltaisen vallankäytön riippumattomana valvojana; tuomitsee oikeusjärjestelmän 
hyödyntämisen poliittisiin tarkoituksiin, joilla pyritään vahingoittamaan ja 
hiljentämään poliittista mielipiteenilmaisua sekä viemään siltä oikeutus;

43. muistuttaa oikeusvaltion ja perusoikeuksien välisestä kiinteästä yhteydestä ja tarpeesta 
lisätä tietoisuutta SEU-sopimuksen 2 artiklassa ja perusoikeuskirjassa vahvistetuista 
arvoista antamalla tietoa kansalaisten oikeuksista;

44. tuomitsee jyrkästi joidenkin jäsenvaltioiden hallitusten pyrkimykset heikentää 
vallanjakoa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta; ilmaisee syvän huolensa erityisesti 
päätöksistä, jotka asettavat kyseenalaiseksi unionin oikeuden ensisijaisuuden, ja 
kehottaa komissiota hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia keinoja näiden 
hyökkäysten torjumiseksi;

45. kehottaa komissiota puuttumaan ripeästi kaikkiin SEU-sopimuksen 2 artiklan 
loukkauksiin, erityisesti perusoikeuksiin vaikuttaviin loukkauksiin, ilmoittamansa 
oikeusvaltioperiaatteen tarkastussyklin puitteissa; muistuttaa kriittisestä tarpeesta 
luoda Euroopan parlamentin ehdottama demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja 
perusoikeuksia koskeva EU:n mekanismi, johon sisältyy vuosittain tehtävä 
riippumaton, näyttöön perustuva ja syrjimätön uudelleentarkastelu sen arvioimiseksi, 
noudattavatko kaikki jäsenvaltiot SEU-sopimuksen 2 artiklaa; korostaa, että SEU-
sopimuksen 2 artiklan rikkominen heikentää jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta ja 
tekee rajat ylittävästä oikeudellisesta yhteistyöstä kestämätöntä;
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46. pitää valitettavana, että neuvostossa käynnissä olevissa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
1 kohdan mukaisissa menettelyissä ei ole tähän mennessä saavutettu edistystä 
huolimatta siitä, että komission, YK:n, Etyjin ja Euroopan neuvoston raportit ja 
lausunnot osoittavat, että tilanne asianomaisissa jäsenvaltioissa on huonontunut; 
kehottaa neuvostoa ottamaan perusoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanteen 
huomioon 7 artiklan 1 kohtaa koskevissa kuulemisissa; muistuttaa, että Euroopan 
parlamenttia ei voida jättää näiden meneillään olevien kuulemisten ulkopuolelle;

47. kehottaa komissiota ja neuvostoa hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä, jotta voidaan puuttua oikeusvaltioperiaatteen 
vakavien rikkomisten riskeihin, ja edistämään käynnissä olevia 7 artiklan mukaisia 
menettelyjä; huomauttaa, että EU:n toimien tehottomuus perusoikeuksien 
suojelemisessa vaarantaa koko EU:n lainsäädännön ja siihen perustuvat kansalaisten 
oikeudet ja heikentää EU:n uskottavuutta; 

Vankilaolot

48. on huolissaan ala-arvoisista vankilaoloista tietyissä jäsenvaltioissa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälisen oikeuden ja Euroopan neuvoston normien 
mukaisia vangitsemista koskevia sääntöjä; muistuttaa, että tutkintavankeus on 
tarkoitettu poikkeukselliseksi toimenpiteeksi, jota voidaan käyttää vain ehdottoman 
välttämättömissä tapauksissa ja oikeasuhteisesti mahdollisimman lyhyen ajan, ja pitää 
valitettavana tutkintavankeuden jatkuvaa liiallista käyttämistä sellaisten 
vaihtoehtoisten toimenpiteiden sijasta, joihin ei liity vapauden menetystä; muistuttaa, 
että haavoittuvassa asemassa olevilla vankiryhmillä, kuten naisilla, nuorilla, etnisillä 
vähemmistöillä, hlbti-vangeilla, mielenterveyspalveluja tarvitsevilla vangeilla tai 
vakavasti sairailla vangeilla, on erityistarpeita, jotka on otettava huomioon; kehottaa 
komissiota hyväksymään vankilaoloja koskevat EU:n yhteiset normit vankien 
oikeuksien suojelemiseksi ja säilöönottoa koskevien normien edistämiseksi EU:ssa;

EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen

49. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 6 artiklassa määrätään velvollisuudesta liittyä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen; pyytää komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet, 
joilla poistetaan liittymisprosessin loppuun saattamisen estävät oikeudelliset esteet, ja 
esittämään uuden sopimusluonnoksen unionin liittymisestä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen; katsoo, että prosessin loppuun saattaminen parantaisi EU:n 
kansalaisten ja asukkaiden perusoikeuksien suojaa ja tarjoaisi lisämekanismin 
ihmisoikeuksien toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle ihmisoikeusloukkauksesta, joka johtuu EU:n oikeutta 
täytäntöönpanevan EU:n toimielimen tai jäsenvaltion teosta, jos se kuuluu Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen soveltamisalaan;

50. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä kansallisille parlamenteille.  
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PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Valmistelija: Antonio Tajani

EHDOTUKSET

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

1. palauttaa mieliin, että EU:n perustana olevat arvot ovat Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklan mukaan ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, 
tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien 
oikeudet mukaan luettuina; korostaa, että unionin arvojen välillä ei ole hierarkiaa ja että 
EU:n olisi varmistettava kaikkien arvojen suojelu, koska yksikään niistä ei voi olla 
olemassa ilman muita;

2. katsoo, että Euroopan unionin perusoikeusviraston päätelmät ja lausunnot sekä 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ovat hyvä perusta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2 artiklan ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
oikeuksien soveltamisalan tulkinnalle;

3. korostaa, että perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
”kunnioittavat oikeuksia, noudattavat periaatteita ja edistävät niiden soveltamista”; pitää 
valitettavana, että Euroopan unionin perusoikeusviraston mukaan jotkut jäsenvaltiot 
eivät näytä toteuttavan riittäviä toimia edistääkseen tietoisuutta perusoikeuskirjan 
määräyksistä tai niiden täytäntöönpanoa; korostaa, että perusoikeuskirjaa on tehtävä 
paremmin tunnetuksi, jotta sen määräyksillä on enemmän vaikutusta ja jotta voidaan 
ehkä kannustaa kansallisia lainsäätäjiä ja tuomareita käyttämään sitä positiivisena 
tulkintalähteenä myös tapauksissa, jotka eivät välttämättä kuulu EU:n lainsäädännön 
soveltamisalaan;

4. toteaa, että Euroopan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen; 
korostaa pitävänsä tärkeänä näiden arvojen täysimääräisen kunnioittamisen 
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varmistamista, vakiinnuttamista ja edistämistä unionin ja jäsenvaltioiden tasolla; 
palauttaa mieliin, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja jakamattomia;

5. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että perusoikeuskirjaa noudatetaan kaikilta osin 
koko lainsäädäntöprosessin ajan; kiinnittää huomiota siihen, että vaikutustenarviointien 
yhteydessä on tärkeää analysoida myös vaikutuksia perusoikeuksiin; palauttaa mieliin, 
että EU:n lainsäädännön tehokas ja yksityiskohtainen täytäntöönpano on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan turvata EU:n arvot, joista riippuu koko EU:n uskottavuus; 
huomauttaa, että kansallisten hallitusten on myös lisättävä yleistä tietoisuutta, jotta 
varmistetaan, että EU:n kansalaiset ovat täysin tietoisia oikeuksistaan ja osaavat toimia, 
jos niitä rikotaan;

6. kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään näyttöön perustuvia aloitteita ja politiikkatoimia, 
joilla pyritään edistämään tietoisuutta perusoikeuskirjasta ja sen täytäntöönpanoa 
kansallisella tasolla; kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan 51 artiklan täytäntöönpanon 
seurantaa arvioidakseen varhaisessa vaiheessa, onko oikeustapaus tai 
lainsäädäntömenettely perusoikeuskirjan mukaan kyseenalainen; katsoo, että 
perusoikeusviraston käsikirja perusoikeuskirjan sovellettavuudesta voisi toimia tässä 
mallina; 

7. katsoo, että tietojen vaihtoa perusoikeuskirjan käytöstä saaduista kokemuksista ja 
tavoista käyttää sitä on tarpeen lisätä tuomareiden, asianajajayhdistysten ja 
julkishallintojen välillä jäsenvaltioissa ja niiden kesken käyttämällä tarvittaessa 
olemassa olevia rahoitusvälineitä, kuten oikeusalan ohjelman rahoitusvälineitä, ja 
katsoo, että on tarpeen järjestää oikeusalan toimijoille kohdennettuja koulutusohjelmia;

8. kannattaa painokkaasti neuvottelujen pikaista jatkamista Euroopan unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen Euroopan unionin tuomioistuimen 18. joulukuuta 
2014 antaman lausunnon 2/131 mukaisesti; muistuttaa, että on tärkeää nopeuttaa 
liittymisprosessia, jotta vahvistetaan perusoikeuksien suojelua unionissa ja lujitetaan sen 
asemaa oikeusvaltioperiaatetta koskevissa keskusteluissa, ja tiedottaa parlamentille 
jatkuvasti SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti; pitää myönteisenä, 
että pariksi seuraavaksi kuukaudeksi on jo suunniteltu kaksi neuvotteluistuntoa 
Euroopan neuvoston kanssa2, ja kehottaa komissiota saapumaan asiasta vastaavien 
Euroopan parlamentin valiokuntien kuultavaksi neuvottelujen poliittisesti keskeisissä 
kohdissa;

9. kehottaa hyväksymään demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n 
mekanismin, joka perustuu parlamentin aiempiin päätöslauselmiin3, jolla ei luoda 
arvohierarkiaa ja jolla varmistetaan, että oikeusvaltion lisäksi arvioidaan 
asianmukaisesti myös muita unionin arvoja sekä perusoikeuksia laajemmin ajateltuna;

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Komission jäsen Jourován 11. helmikuuta 2020 päivätty kirje.
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 25. lokakuuta 2016 suosituksista komissiolle demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162). 
Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14. marraskuuta 2018, kattavan EU-mekanismin tarpeesta 
demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi, P8_TA(2018)0456.
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10. korostaa, että riippumaton oikeuslaitos on oikeusvaltion ja tehokasta oikeussuojaa 
koskevan oikeuden kulmakivi4; suosittelee poikkeamista nykyisestä lähestymistavasta, 
jossa yksittäisten maiden oikeusvaltiotapauksia käsitellään tapauskohtaisesti, ja kehottaa 
kehittämään kriteerejä ja kontekstuaalisia arviointeja, jotka auttavat jäsenvaltioita 
tunnistamaan mahdolliset oikeusvaltioon liittyvät kysymykset ja käsittelemään niitä 
säännöllisesti ja vertailevasti; kehottaa jäsenvaltioita olemaan aina valmiita 
puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta; kannustaa luomaan yhteisen 
oikeusvaltiokulttuurin 27 jäsenvaltiossa ja unionin toimielimissä käyttämällä yhteisiä 
määritelmiä, normeja ja vertailuarvoja, jotta voidaan määritellä ”oikeusvaltion” käsite ja 
voidaan määrittää tapa tarkistaa sen asianmukainen toiminta; huomauttaa, että 
oikeusvaltioperiaatetta ei sovelleta ainoastaan lainsäädäntömenettelyjen laatuun vaan 
myös jo olemassa olevan lainsäädännön tosiasialliseen ja syrjimättömään 
soveltamiseen; katsoo lisäksi, että riippumattomien asiantuntijoiden säännölliset 
arvioinnit olisivat hyödyllisiä, koska niiden avulla komissio voisi päättää, onko tarpeen 
käynnistää rikkomusmenettelyjä johdonmukaisemmalta pohjalta;

11. korostaa, että on olemassa muita kansainvälisiä välineitä, jotka antaisivat lisätakeita 
unionin kansalaisten ja asukkaiden perusoikeuksien suojelemisesta, kuten Istanbulin 
yleissopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja; kehottaa neuvostoa saattamaan 
päätökseen Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin EU:ssa ja kehottaa komissiota 
toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta EU voi liittyä Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan;

12. palauttaa mieliin, että ihmisoikeuksia ja lapsen oikeuksia on tärkeä vahvistaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotka on saatettava vastuuseen kaikista niiden alueella havaituista 
rikkomuksista;

13. muistuttaa, että tulevassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa voitaisiin 
määrittää ennalta määritellyt mutta ei-tyhjentävät poliittiset painopisteet, kuten 
eurooppalaiset arvot sekä perusoikeudet ja -vapaudet5; pitää myönteisenä, että 
eurooppalaisten arvojen ja erityisesti EU:n kansalaisten perusoikeuksien ja -vapauksien 
suojelu on yksi kuudesta poliittisesta painopisteestä, jotka komissio on asettanut, ja ne 
mainitaan myös Eurooppa-neuvoston strategisessa ohjelmassa vuosiksi 2019–2024, sillä 
tämä on epäilemättä kansalaisten sydäntä lähellä oleva keskustelunaihe; pitää tärkeänä, 
että konferenssissa keskustellaan uusien mekanismien hyväksymisestä eurooppalaisten 
arvojen, myös perusoikeuksien ja -vapauksien, suojelemiseksi sekä SEU-sopimuksen 7 
artiklan 3 kohdassa määrätyistä seuraamusmekanismeista;

14. toistaa, että tarvitaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että EU:n kansalaisia kuullaan 
Euroopan tulevaisuudesta päätettäessä, ja että tarvitaan myös aidosti avointa, 
osallistavaa ja demokraattista kuulemista, joka tavoittaa kaikki kansalaiset kaikilla 
unionin alueilla ja kaikissa unionin kaupungeissa; huomauttaa, että EU:n on edelleen 
konferenssin jälkeen oltava suoraan yhteydessä kansalaisiinsa pysyvän 
vuoropuhelumekanismin luomiseksi;

4 SEU 19 artikla, SEUT 67 artiklan 4 kohta ja perusoikeuskirjan 47 artikla.
5 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 15. tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin kannasta 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0010, 7 kohta.
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15. ehdottaa, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi harkitsisi toimivallan 
antamista Euroopan unionin tuomioistuimelle kaikissa EU:n lainsäädännön 
näkökohdissa toimivallanjaon periaatteen mukaisesti;

16. palauttaa mieliin, että ehdotus asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, mahdollistaisi seuraamusten määräämisen jäsenvaltioille, joiden 
piittaamattomuus oikeusvaltioperiaatteesta vaarantaa EU:n talousarvion moitteettoman 
toteuttamisen ja EU:n taloudelliset edut; korostaa kuitenkin, että Euroopan unionista 
tehtyä sopimusta on muutettava 7 artiklan 3 kohdassa määrättyjen yleisten 
seuraamusmekanismien vahvistamiseksi;

17. painottaa oikeusvaltioperiaatteen sekä perusoikeuksien suojelun tuloksellisen ja 
johdonmukaisen varmistamisen tärkeyttä kaikissa jäsenvaltioissa; tiedostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteella on keskeinen rooli perusoikeuksien rikkomisen estämisessä; 
palauttaa mieliin, että perusoikeudet kuuluvat unionin arvoihin ja että SEU-sopimuksen 
7 artiklassa on määritelty keinot puuttua asiaan, mikäli jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja 
jatkuvasti perusoikeuksia, joihin viitataan SEU-sopimuksen 2 artiklassa, tai mikäli 
jossakin jäsenvaltiossa on selvä riski perusoikeuksien loukkaamiseen; korostaa, että 
7 artiklaa olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin jäsenvaltioihin yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi;

18. palauttaa mieliin, että suurin este SEU-sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan soveltamiselle 
viimeisenä keinona suojella unionin arvoja on se, että edellytyksenä on neuvoston 
yksimielinen päätös; toteaa, että tällaisiin suuriin äänimääriin pääseminen on erityisen 
vaikeaa elimessä, jossa poliittisilla näkökohdilla on paljon merkitystä ja että siksi tätä 
keinoa ei ole vielä käytetty tehokkaasti;

19. ehdottaa, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen yhtenä uusien jäsenvaltioiden 
liittymiskriteerinä ei pitäisi olla pelkästään liittymisen ennakkoedellytys vaan sitova ja 
täytäntöönpanokelpoinen edellytys, jotta voidaan valvoa, että jäsenvaltiot noudattavat 
oikeusvaltioperiaatetta koko EU:n jäsenyyden ajan6;

20. korostaa, että EU:n on hyödynnettävä järjestelmällisemmin perussopimusten 
erityislausekkeita, sillä se vahvistaisi perusoikeuksien suojelua; kehottaa tässä 
yhteydessä aktivoimaan mahdollisimman pian SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdan 
määräykset sukupuoleen perustuvan väkivallan sisällyttämiseksi EU:n tunnustamien 
rikosten luetteloon;

21. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on ilmoittanut vuoden 2020 
työohjelmassaan uudesta strategiasta perusoikeuskirjan täytäntöönpanemiseksi; odottaa, 
että strategiassa keskitytään tietoisuuden lisäämiseen kansallisella tasolla;

22. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista vaikuttaa SEUT-
sopimuksen toisessa osassa ja perusoikeuskirjan V osastossa tarkoitettuihin kansalaisten 
oikeuksiin; vaatii, että Euroopan parlamentin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
parlamentin olisi hyödyllistä valvoa yhdessä erosopimuksen täytäntöönpanoa ja 

6 Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2019 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä. Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0079, 10 kohta.
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soveltamista, ja pitäisi kannatettavana perustaa tätä varten yhteisiä rakenteita7; panee 
tyytyväisenä merkille, että erosopimuksen voimaantuloa seuraavien viiden vuoden 
aikana komission on raportoitava vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
sopimuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta erityisesti toisen osan (Kansalaisten 
oikeudet) osalta; odottaa, että komissio raportoi sopimuksen toisesta osasta myös tämän 
ajanjakson jälkeen.

7 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 15. tammikuuta 2020, Yhdistyneen kuningaskunnan 
erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja seurannasta. Hyväksytyt tekstit, 
P9_TA(2020)0006, 22 kohta.
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VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
(2019/2199(INI))

Valmistelija: Yana Toom

PA_NonLeg
EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että on tärkeää, että jäsenvaltiot käyttävät Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, 
joka on unionin primaarioikeuteen kuuluva säädös1, kansallisissa tuomioistuimissa 
kansallisella tasolla ja sisällyttämällä sen lainsäädäntömenettelyihin unionin oikeuden 
täytäntöönpanon yhteydessä, ja pitää valitettavana, että jäsenvaltiot soveltavat sen 
säännöksiä ja erityisesti sen 51 artiklaa epätasaisesti, mikä voi heikentää Euroopan 
yhdentymishanketta ja demokratian laatua Euroopan unionissa; kehottaa komissiota 
varmistamaan kaikkien oikeudellisten välineiden avulla, että perusoikeuskirjaa noudatetaan; 
muistuttaa, että vetoomusten osoittamat EU:n kansalaisten odotukset heidän 
perusoikeuksiensa suojelemisesta ulottuvat perusoikeuskirjan soveltamisalaa laajemmalle; 
katsoo, että perusoikeuskirjaa on edistettävä paremmin esimerkiksi kohdennetuilla 
kampanjoilla sekä jäsenvaltioissa että kansainvälisellä näyttämöllä, jotta sen määräyksiä 
voidaan tehostaa ja edistää sen myönteistä tulkintaa myös tapauksissa, jotka eivät kuulu 
EU:n lainsäädännön soveltamisalaan; kannustaa kansallisia parlamentteja samassa hengessä 
varmistamaan lainsäädännön laadinnassa perusoikeuksien mahdollisimman korkeatasoisen 
suojelun; katsoo, että Euroopan unionin perusoikeusvirasto voi antaa jäsenvaltioille tässä 
yhteydessä arvokasta tukea, jos sitä kuullaan;

1 Ks. SEUT-sopimuksen 6 artikla.
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2. korostaa, että perussopimuksiin on mahdollisesti tehtävä muutoksia, jotta voidaan 
edelleen vahvistaa EU:n perussopimuksiin kirjattujen EU:n kansalaisten 
perusoikeuksien suojelua;

3. muistuttaa komissiota sen institutionaalisesta velvollisuudesta analysoida kansalaisten 
valituksia mahdollisista perusoikeuksien loukkauksista jäsenvaltioissa;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että EU:n kansalaisille ja asukkaille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan esittää vetoomuksia Euroopan parlamentille ja heidän 
oikeudestaan kääntyä oikeusasiamiehen puoleen oikeuksiensa puolustamiseksi ja 
rikkomuksista ilmoittamiseksi perusoikeuskirjan 44 artiklan ja SEUT-sopimuksen 
227 artiklan mukaisesti;

5. korostaa tarvetta parantaa vetoomusten asemaa vuoropuhelulla ja vuorovaikutuksella 
EU:n kansalaisten kanssa Euroopan unionin toimielinten, elinten ja laitosten 
toiminnassa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista; muistuttaa, että vetoomukset ovat 
yleensä ensimmäisiä osoituksia perusoikeuksien loukkauksista jäsenvaltioissa;

6. katsoo, että EU:n rasismin, muukalaisvihan ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen 
torjunnan lähtökohtana tulisi olla selkeä viestintä ja paikkansapitävien tietojen virallinen 
vaihtaminen; katsoo, että vihapuheella ja muukalaisvihalla ei saisi olla sijaa 
sosiaalisessa elämässä, myöskään urheilutapahtumissa, ja on huolissaan erityisesti 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvista henkilöistä, koska he ovat usein 
niiden kohteena; kehottaa komissiota keräämään järjestelmällisesti tätä alaa koskevia 
tietoja, jotta voidaan toteuttaa tehokkaita ja näyttöön perustuvia oikeudellisia ja 
poliittisia vastatoimia; panee huolestuneena merkille, että useat jäsenvaltiot eivät ole 
panneet täysimääräisesti tai asianmukaisesti täytäntöön rasismin ja muukalaisvihan 
tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 
2008 tehtyä neuvoston puitepäätöstä2 ja sen tiettyjen rikosten kieltämistä, puolustelua ja 
vakavaa vähättelemistä koskevia vähimmäisvaatimuksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki väitetty vihapuhe ja viharikokset tunnistetaan ja käsitellään 
tehokkaasti kansallisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti;

7. kehottaa komissiota ehdottamaan kiireellistä ratkaisua Euroopan maaperällä 
sijaitsevissa pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottokeskuksissa tapahtuneisiin 
räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin;

8. korostaa, että riippumaton oikeuslaitos, oikeussuojan saatavuus, sananvapaus, vapaus saada, 
vastaanottaa ja levittää tietoja sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat oikeusvaltion 
keskeisiä osatekijöitä; kehottaa komissiota valvomaan näiden EU:n perusarvojen 
noudattamista, jos jäsenvaltiot rikkovat niitä; korostaa koulutuksen keskeistä roolia 
kehitettäessä ihmisten kykyä analysoida tiedotusvälineiden viestejä ja korostaa yleisesti, 
että on kiireellisesti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin väärien tietojen ja ”valeuutisten” 
torjumiseksi, jotta varmistetaan tiedotusvälineiden asianmukainen toiminta 
demokraattisessa yhteiskunnassa; on erittäin huolissaan joissakin jäsenvaltioissa 
esiintyvistä puutteista oikeussuojan saatavuudessa ja oikeudessa puolustukseen sekä 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden puuttumisesta, mikä heikentää 
oikeusvaltioperiaatetta ja johtaa rankaisemattomuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen; 

2 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.
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kehottaa komissiota kehittämään edelleen perinpohjaista menettelyä, jolla voidaan 
arvioida puolueettomasti ja säännöllisesti oikeusvaltion, demokratian ja perusoikeuksien 
tilaa kaikissa jäsenvaltioissa; ehdottaa, että komissio perustaa EU:n elimen valvomaan 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista jäsenvaltioissa;

9. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tehostamaan EU:n oikeudellisen yhteistyön 
välineitä, erityisesti eurooppalaista pidätysmääräystä, ja varmistamaan, että kaikki 
rikoksen uhrit ovat tietoisia oikeuksistaan ja saavat asianmukaisia tukipalveluja uhrien 
oikeuksia koskevan direktiivin mukaisesti3;

10. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita perustamaan oikeudellisen mekanismin, 
jolla kriminalisoidaan yksittäisten terroritekojen ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten 
ihannointi, koske se nöyryyttää uhreja ja aiheuttaa heille lisäkärsimystä loukkaamalla 
heidän ihmisarvoaan ja vaikeuttamalla toipumista;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden täytäntöönpanoa, sillä pilarin katsotaan olevan kulmakivi pyrkimyksissä 
parantaa unionia kansalaisten ja asukkaiden kannalta, tarvittaessa myös lainsäädännöllisin 
toimenpitein, joilla varmistetaan sosiaaliset oikeudet EU:n ja kansallisella tasolla, kuten 
laadukkaan ja osallistavan koulutuksen yleinen saatavuus, elinikäinen oppiminen, 
sosiaalinen ja ammatillinen integroituminen, myös vammaisten henkilöiden osalta, 
paremmat työolot ja sosiaalipalvelut sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteissa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
osallistumistaan seurantamekanismeihin, joissa keskitytään vammaisten henkilöiden 
sosiaalista osallisuutta edistäviin toimiin perusoikeuskirjan 26 artiklan mukaisesti, ja 
parantamaan niiden avoimuutta; muistuttaa, että on tärkeää jatkaa vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen liittyvän EU:n kehyksen kaikkien tarvittavien 
ulottuvuuksien kehittämistä; korostaa riittävän yhteisöperustaisen tuen merkitystä 
vammaisille henkilöille ja vaatii siksi, että vastaavat EU:n varat kohdennetaan yksinomaan 
tällaisiin aloitteisiin välttäen institutionalisoitua lähestymistapaa;

12. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä liittyneet 
vammaisyleissopimuksen valinnaiseen pöytäkirjaan, ratifioimaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti, jotta mahdollistetaan henkilöiden lähettämät tai heidän puolestaan 
lähetetyt valitukset; kehottaa neuvostoa toteuttamaan tarvittavat toimet sen 
varmistamiseksi, että unioni liittyy valinnaiseen pöytäkirjaan;

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan kaikkien EU:ssa olevien lasten oikeuden 
koulutukseen ja lapsen edun noudattamisen sekä suojelemaan heitä syrjinnältä; 
huomauttaa, että koulutusjärjestelmät, joissa on kielikylpyohjelmia, voivat vaarantaa 
oppimisen erityisesti niiden lasten osalta, joilla on kielellistä kehitystä haittaavia 
toimintarajoitteita, kuten autismikirjon häiriöitä;

14. viittaa lukuisiin vetoomuksiin, joissa tuodaan esiin määräaikaisten työsopimusten 
väärinkäyttämistä myös julkisella sektorilla; pitää näitä käytäntöjä erittäin valitettavina 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57).
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ja irtisanomissuojaa ja oikeudenmukaisia työoloja ja -ehtoja koskevien 
perusoikeuskirjan 30 ja 31 artikloiden vastaisina;

15. katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuskirjan 35 artiklassa 
vahvistettuun perusoikeuteen terveydenhuoltoon ja sen erityisiin vaikutuksiin 
myalgisesta enkefalomyeliitistä / kroonisesta väsymyksestä kärsiviin henkilöihin; 
korostaa, että riittävä tutkimusrahoitus EU:n tasolla on ratkaisevan tärkeää, jotta 
voidaan ymmärtää paremmin myalgisen enkefalomyeliitin / kroonisen väsymyksen 
oireyhtymän ja harvinaisten sairauksien syitä ja aiheuttajia;

16. muistuttaa, että on toteutettava Århusin yleissopimuksen mukainen oikeussuojan 
saatavuus ympäristöasioissa EU:n tasolla, jotta voidaan saada aikaan asianmukaiset 
puitteet ja tehokkaat mekanismit kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle jatkossakin 
ympäristönsuojelua koskevien velvoitteidensa täyttämiseksi perusoikeuskirjan 
37 artiklan hengen mukaisesti;

17. korostaa uusien teknologioiden kehitystä silmällä pitäen, että yksityisyyden ja tietosuojan 
varmistamiseksi tarvitaan nykyaikaisia takeita; toteaa, että tekoälyn ja massadatan kaltaisten 
uusien teknologioiden eettisten vaikutusten lisäksi on otettava huomioon käyttäjien 
perusoikeudet; suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin toteuttaa asianmukainen 
oikeudellinen kehys tekoälyyn perustuvalle teknologialle; kehottaa komissiota 
varmistamaan 5G-verkkojen ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamisen yhteydessä 
kansalaisten oikeuksien korkeatasoisen suojelun EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti; 
kehottaa komissiota antamaan ohjeita, mukaan lukien eettiset normit ja avoimuutta koskevat 
yhteiset säännöt, ja asettamaan perusoikeuksia koskeville vaikutustenarvioinneille yhteiset 
vaatimukset;

18. korostaa tarvetta tehostaa EU:n tason lainsäädäntöä kansalaisten suojelemiseksi uusiin 
teknologioihin liittyviltä rikoksilta, jotka voivat loukata heidän perusoikeuksiaan; 
kehottaa ottamaan pätevät kansalaisyhteiskunnan toimijat tehokkaasti mukaan 
tietosuojasääntöjen seurantaan antamalla niille mahdollisuus tehdä valituksia 
tietosuojarikkomuksista kansallisille tietosuojaviranomaisille; toteaa, että 
asiaankuuluvan oikeudellisen kehyksen ohella on annettava kansalaisille tietoa 
viimeaikaisesta digitaalisesta kehityksestä, jotta voidaan suojella tehokkaasti heidän 
oikeuttaan yksityisyyteen; korostaa erityisesti, että tarvitaan kohdennettuja ja 
innovatiivisia aloitteita ja erityisiä ohjeasiakirjoja ammattihenkilöille, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöille;

19. muistuttaa, että EU:n nykyinen oikeudellinen kehys tarjoaa suojan sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään perustuvalta syrjinnältä, kun taas muut syrjinnän muodot 
kuuluvat sen piiriin vain, jos ne liittyvät työhön ja ammattiin; korostaa mittavaa näyttöä 
eri syihin perustuvasta syrjinnästä esimerkiksi koulutuksessa, sosiaalisessa suojelussa 
sekä tavaroiden ja palvelujen, myös asumisen, saatavuudessa ja pitää valitettavana 
pattitilannetta tasa-arvodirektiivin hyväksymisessä;

20. kehottaa perusoikeusvirastoa sitoutumaan yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseen ja 
tekemään EU:n eettisistä säännöistä lausunnon noudatettavista periaatteista, joita 
sovelletaan muuttuvaan teknologiaan ja kehittämiskäytäntöihin;
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21. korostaa, että sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa esiintyy yhä ja se on vakava loukkaus, 
jota ei voida hyväksyä; pyytää neuvostoa saattamaan EU:n osalta kiireellisesti päätökseen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan 
Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin laaja-alaisen ja rajoituksettoman liittymisen 
pohjalta; kehottaa samalla niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole näin tehneet, 
ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen ja panemaan sen täytäntöön; kannustaa kaikkia 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole panneet täytäntöön Istanbulin yleissopimusta, tekemään 
niin; panee tyytyväisenä merkille naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
torjuntaa käsittelevän asiantuntijaryhmän (GREVIO) tekemän työn Istanbulin 
yleissopimuksen täytäntöönpanon seuraamiseksi; kehottaa komissiota tarkistamaan 
täytäntöönpanolainsäädäntöä ottaen huomioon sukupuoleen perustuvan väkivallan 
sivuvaikutukset ja varmistamaan, että EU:n laajuiset tilastotiedot naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta ovat saatavilla, jotta päätöksentekijät voivat hyödyntää niitä EU:n tasolla ja 
jäsenvaltioissa;

22. on huolissaan niiden vetoomusten määrästä, joissa tuodaan esiin sellaisten henkilöiden 
syrjintä, jotka käyttävät perusoikeuksiaan, erityisesti syrjimättömyyden, kielellisten 
oikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien ja omistusoikeuden alalla; muistuttaa, että 
monimuotoisuuden kunnioittaminen on yksi EU:n perusperiaatteista, ja muistuttaa myös 
perusoikeuskirjan 22 artiklassa vahvistetusta velvollisuudesta kunnioittaa kulttuurista, 
uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta; korostaa, että tämän moninaisuuden 
säilyttämiseksi olisi edistettävä tukitoimia sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla; 
katsoo, että alueellisten ja vähemmistökielten käytön tehostettu edistäminen on yksi 
tapa torjua kielellistä syrjintää; korostaa erityisesti vähemmistökielillä annettavaa 
opetusta koskevan oikeuden merkitystä; panee huolestuneena merkille, että joillakin 
pitkään oleskelleilla henkilöillä on pääsyrajoituksia vapaaseen liikkuvuuteen eivätkä he 
kuulu syrjinnän vastaisten oikeuksien piiriin huolimatta heidän tosiasiallisesta 
yhteydestään EU:hun; pitää tässä yhteydessä myönteisenä eurooppalaista 
kansalaisaloitetta ”Minority SafePack”; kehottaa komissiota ehdottamaan oikeudellisia 
välineitä, joilla pannaan täytäntöön Minority SafePack -aloitteen ehdotukset;

23. korostaa, että perusoikeuskirjan 24 artiklan lapsen perusoikeuksia koskevia määräyksiä 
on noudatettava asianmukaisesti, erityisesti sitä, että lapsen edun on oltava etusijalla 
kaikissa viranomaisten toimissa, esimerkiksi rajat ylittäviin huoltajuuskiistoihin 
liittyvissä päätöksissä; muistuttaa tässä yhteydessä myös lapsen perusoikeudesta tulla 
kuulluksi sekä periaatteellisesta oikeudesta pitää yhteyttä kumpaankin vanhempaansa, 
ellei se ole selvästi vastoin lapsen etua, ja lapsen omalla kielellä lapsen monimuotoisen 
kulttuuriperinnön suojelemiseksi;

24. kehottaa EU:ta toteuttamaan yhteisiä toimia eurooppalaisen ja kansainvälisen 
lastensuojelun alalla; korostaa, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä on tehostettava asianmukaisten ja nopeiden ratkaisujen 
löytämiseksi lapsikaappaustapauksiin; katsoo, että EU:lla on oma roolinsa lapsen 
oikeuksien edistämisessä, myös kansainvälisellä tasolla;

25. vaatii päivittämään Euroopan oikeusasiamiehen toimivaltuuksia, kuten Euroopan 
parlamentin äskettäisessä lainsäädäntöehdotuksessa Euroopan oikeusasiamiehen 
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ohjesäännön tarkistamisesta4 ehdotetaan, jotta voidaan parantaa perusoikeuskirjan 
42 artiklassa, joka koskee oikeutta tutustua asiakirjoihin, ja 43 artiklassa, joka koskee 
tapausten saattamista oikeusasiamiehen käsiteltäväksi, vahvistettuja perusoikeuksia; 
muistuttaa, että oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 
annettu uusi asetus, sellaisena kuin parlamentti on sen hyväksynyt, odottaa edelleen 
neuvoston hyväksyntää.

 

4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0080.
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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista,

Tarkistus 2
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,
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Tarkistus 3
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

Tarkistus 4
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen,

Tarkistus 5
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yleissopimuksen 
lapsen oikeuksista,

Tarkistus 6
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 
kestävän kehityksen tavoitteet, 

Tarkistus 7
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

Tarkistus 8
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen,

Tarkistus 9

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan tasa-
arvoinstituutin vuosien 2018 ja 2019 tasa-
arvoindeksin sekä Pekingin 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koskevan raportin ”Beijing +25: 5th 
Review of the Implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU 
Member States”,

Tarkistus 10
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 27 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa1,
______________
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
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Tarkistus 11
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
suosituksen (EU) 2018/951 tasa-
arvoelimiä koskevista normeista,

Tarkistus 12
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
vuosikertomuksen 2018 hlbti-ihmisten 
tasa-arvon edistämistä koskevien toimien 
luettelosta,

Tarkistus 13
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 38 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon naisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevan Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutetun selvityksen ”Issue 
Paper on Women’s sexual and 
reproductive health and rights in Europe 
(2017)”,

Tarkistus 14

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että naisten 
oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja sellaisina 
yleismaailmallisia ja että niitä on 
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kunnioitettava ja edistettävä kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Tarkistus 15

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentäminen 
liittyy usein demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien tilan laajempaan 
heikkenemiseen; katsoo, että naisten 
oikeudet olisi siksi sisällytettävä 
oikeusvaltiomekanismiin seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; 
katsoo, että miesten ja naisten olisi 
yhteisvoimin torjuttava heikentämistä, 
tuettava sukupuolten tasa-arvoa ja 
edistettävä naisten oikeuksia;

Tarkistus 16

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. katsoo, että perusoikeuksien ja 
naisten oikeuksien aloilla sekä erityisesti 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
institutionaalisten ja toimintapoliittisten 
kehysten keskeisillä aloilla ei ole edistytty 
riittävästi; ottaa huomioon, että joissakin 
jäsenvaltioissa on viime vuosina esiintynyt 
järjestäytynyttä ja huolestuttavaa naisten 
ja hlbti+-henkilöiden oikeuksien 
heikentämistä ja että sukupuolten tasa-
arvoa vastustavat liikkeet ovat pyrkineet 
rajoittamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia muun 
muassa kieltämällä nykyaikaisten 
ehkäisyvälineiden käytön ja ottamalla 
käyttöön regressiivisiä abortin 
ennakkoehtoja, pyrkimällä kieltämään 
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abortin kokonaan, rajoittamaan hlbti+-
henkilöiden tasa-arvoa, kieltämällä 
sukupuolivalistuksen ja -tutkimuksen ja 
edistämällä Istanbulin yleissopimuksen 
vastaisia kampanjoita, joissa kielletään 
sukupuoleen perustuva väkivalta;

Tarkistus 17

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A d. katsoo, että sukupuoleen 
perustuva väkivalta kaikissa muodoissaan 
(myös häirintä ja väkivalta työpaikalla, 
kotona ja verkossa) on perusoikeuksien 
vastaista ja vaikuttaa ihmisiin 
yhteiskunnan kaikkiin tasoihin iästä, 
koulutuksesta, tulotasosta, sosiaalisesta 
asemasta ja alkuperä- tai asuinmaasta 
riippumatta ja on siten merkittävä este 
naisten ja miesten tasa-arvolle;

Tarkistus 18
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että naiset, 
erityisesti vammaiset naiset, 
maahanmuuttajanaiset ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset, värilliset 
naiset, romaninaiset, ikääntyneet naiset, 
vähemmän koulutetut naiset, 
terveysongelmista kärsivät naiset sekä 
hlbti+-naiset, joutuvat useammin 
moninkertaisen ja moniperusteisen 
syrjinnän kohteeksi;

Tarkistus 19
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A f kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A f. ottaa huomioon, että jopa 11 
jäsenvaltiota ei toimita tietoja naisista, 
jotka ovat joutuneet kumppaninsa tai 
perheenjäsenen tahallisen henkirikoksen 
uhreiksi; ottaa huomioon, että muiden 17 
jäsenvaltion toimittamien tietojen mukaan 
vuonna 2016 kumppanin tai 
perheenjäsenen surmaamia naisia oli 
7882;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Tarkistus 20

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A g kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A g. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate on 
vahvistettu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa, jonka mukaan ”unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 
sekä edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa”.

Tarkistus 21
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A h kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A h. ottaa huomioon, että miesten ja 
naisten välinen tasa-arvo on yksi 
Euroopan unionin perusarvoista; toteaa, 
että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja 
syrjimättömyyteen on perussopimuksissa 
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vahvistettu perusoikeus ja sitä olisi 
sovellettava lainsäädännössä, 
käytännössä, oikeuskäytännössä ja 
päivittäisessä elämässä;

Tarkistus 22
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A i kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A i. toteaa, että Amsterdamin 
sopimuksen 13 artikla tarjoaa EU:lle 
oikeusperustan rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjuntaan;

Tarkistus 23
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A j kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A j. ottaa huomioon, että EU on jo 
pannut täytäntöön yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevat 
yleiset puitteet, jotka antavat sille 
valtuudet torjua uskontoon tai 
vakaumukseen, ikään, vammaisuuteen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää työmarkkinoilla; 
katsoo, että vastaavia syrjinnän vastaisia 
toimenpiteitä olisi toteutettava 
kiireellisesti myös työmarkkinoiden 
ulkopuolella;

Tarkistus 24

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A k kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A k. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuina ja heitä syrjitään 
työmarkkinoilla, erityisesti 
johtotehtävissä, kun taas sosiaali-, hoiva- 
ja koulutusalan kaltaisilla matalapalkka-
aloilla he ovat yliedustettuina, ja että he 
käyttävät miehiä enemmän aikaa 
palkattomaan koti- ja hoivatyöhön, koska 
palkattomat omaishoitajat tekevät 80 
prosenttia kaikesta EU:ssa tarjotusta 
hoidosta ja näistä omaishoitajista 75 
prosenttia on naisia; ottaa huomioon, että 
yhteiskunnissamme naisten ja miesten 
roolien ja työpaikkojen ammatillinen 
eriytyminen on edelleen voimakasta, mikä 
vaikuttaa kielteisesti sukupuolten väliseen 
tulotasa-arvoon ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen; katsoo, että tarvitaan 
erityistoimia, joilla tuetaan naisia, 
erityisesti naisia, jotka palaavat 
työmarkkinoille pitkän urakatkoksen 
jälkeen, jotta heidän potentiaaliaan 
työmarkkinoilla voidaan lisätä;

Tarkistus 25
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A l kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A l. ottaa huomioon, että naiset 
ansaitsevat tunnissa keskimäärin 84 
senttiä miesten ansaitsemaa euroa kohti 
ja että näin ollen sukupuolten palkkaero 
on 16 prosenttia; ottaa huomioon, että 
eläkkeen määrässä sukupuolten välinen 
ero on 35 prosenttia3;
_______________
3 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 
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Tarkistus 26
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A m kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A m. katsoo, että digitalisaatio on 
esimerkki alasta, jolla palkkataso on 
korkeampi ja jolla on suuri 
yhteiskunnallinen vaikutus; ottaa 
huomioon, että vain 17 prosenttia tieto- ja 
viestintätekniikan asiantuntijoista on 
naisia; ottaa huomioon, että Euroopassa 
naiset ovat aliedustettuina monilla 
tasoilla, kuten startup-yrityksissä, 
innovointialalla ja riskipääoman saajina;

Tarkistus 27
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A n kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A n. ottaa huomioon, että 
perusoikeusviraston 
perusoikeusraportissaan 2019 ja 
tutkimuksissaan sekä erinäisissä 
kansallisissa selvityksissään tekemien 
havaintojen mukaan eri syihin perustuvaa 
syrjintää ja eriarvoisuutta esiintyy 
todellakin edelleen jokapäiväisessä 
elämässä kaikkialla EU:ssa; toteaa, että 
nämä havainnot osoittavat 
johdonmukaisesti myös, että syrjintää 
kokevat ihmiset ilmoittavat siitä harvoin; 
ottaa huomioon, että kansallisilla tasa-
arvoelimillä on keskeinen rooli 
yhdenvertaisen kohtelun edistämisessä ja 
syrjinnän uhrien auttamisessa;

Tarkistus 28
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksin mukaan naisten 
edustus EU:n ministeritasolla on edelleen 
jäljessä miesten edustuksesta noin 
kolmanneksen verran;

Tarkistus 29
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että Euroopan 
raja- ja merivartioviraston mukaan 
vuonna 2018 naisten osuus kaikista 
laittomista maahantulijoista EU:n 
ulkorajoilla oli 18 prosenttia ja että lähes 
yksi viidesosa maahantulijoista 
rekisteröitiin lapsiksi ja noin 3 750 oli 
ilman huoltajaa; ottaa huomioon, että 
nämä naiset ja lapset ovat erityisen alttiita 
perusoikeuksiensa väärinkäytöksille, 
kuten ihmiskaupalle;

Tarkistus 30
Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa neuvostoa 
käynnistämään kiireellisesti neuvottelut 
naisten johtokuntapaikkoja koskevasta 
direktiivistä, jotta voidaan puuttua naisten ja 
miesten edustuksen huomattavaan 
epätasapainoon taloudellisen päätöksenteon 
korkeimmalla tasolla ja luoda siten 
edellytykset sille, että naiset voivat nauttia 
kaikista sosiaalisista ja taloudellisista 
oikeuksistaan; pitää myönteisenä, että 
komission puheenjohtaja on poliittisissa 
suuntaviivoissaan sitoutunut muodostamaan 
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enemmistön tämän direktiivin käsittelyn 
jatkamiseksi;

Tarkistus 31

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. panee merkille, että komissio ei ole 
seurannut tehokkaasti miesten ja naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 
liittyvissä asioissa annetun direktiivin 
2006/54/EY täytäntöönpanoa sukupuolten 
palkkaeron poistamisen osalta, ja 
kehottaa panemaan direktiivin 
täysimääräisesti täytäntöön ja 
tarkistamaan sitä sekä sisällyttämään 
siihen pakollisen vaatimuksen, jonka 
mukaan yritysten on laadittava 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
suunnitelmia;

Tarkistus 32
Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että sukupuoleen 
perustuva palkkaero jäsenvaltioissa 
vaikuttaa naisten perusoikeuksiin; toistaa, 
että SEUT-sopimuksen 157 artiklassa 
vahvistettu ”sama palkka samasta työstä” 
-periaate on tärkeä kaikissa 
työmarkkinoihin liittyvissä politiikoissa;

Tarkistus 33
Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota esittämään 
neuvoston hyväksyttäväksi EU:n 
omaishoitajaohjelman, jotta erityyppiset 
epävirallisen hoivatyön muodot 
yksilöidään ja tunnustetaan unionissa, 
taataan taloudellinen tuki omaishoitajille 
ja näin parannetaan naisten oikeutta 
työhön;

Tarkistus 34
Päätöslauselmaesitys
2 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 d. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täytäntöönpanoa, 
koska sillä vahvistetaan tasa-arvon 
periaatetta monilla aloilla, kuten 
työllisyydessä ja työelämässä;

Tarkistus 35
Päätöslauselmaesitys
4 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 d. huomauttaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksin mukaan sukupuolten 
välinen eriarvoisuus on huolestuttavinta 
valta-asemissa; panee merkille, että yleisesti 
ottaen naisten edustus on parantunut 
jäsenvaltioissa, jotka ovat ottaneet käyttöön 
lakisääteisiä ehdokaskiintiöitä; sitoutuu 
kannustamaan naisten osallistumista 
Euroopan parlamentin vaalimenettelyyn 
sisällyttämällä Euroopan parlamentin 
jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä 
vaaleilla koskevan säädöksen seuraavaan 
uudelleentarkasteluun ehdokasluettelot, 
joissa on tasapuolinen sukupuolijakauma;
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Tarkistus 36
Päätöslauselmaesitys
4 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 e. panee merkille, että 
jäsenvaltioiden tasa-arvodirektiivien 
mukaisesti perustamien tasa-arvoelinten 
toimeksiannoissa, toimivaltuuksissa ja 
resursseissa on merkittäviä eroja eri puolilla 
EU:ta; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että elimet voivat hoitaa 
niille osoitetut tehtävät tehokkaasti ja 
riippumattomasti siten, että komission 
suositus otetaan asianmukaisesti huomioon;

Tarkistus 37

Päätöslauselmaesitys
4 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 f. kehottaa neuvostoa 
käynnistämään pikaisesti yhdenvertaista 
kohtelua koskevan direktiiviehdotuksen 
käsittelyn kymmenen vuotta kestäneen 
umpikujan jälkeen, jotta ikään, 
vammaisuuteen, uskontoon tai 
vakaumukseen tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kieltoa koskevassa EU:n oikeudellisessa 
kehyksessä oleva nykyinen suojeluvaje 
voidaan korjata; kehottaa neuvostoa 
ottamaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat, kun se soveltaa 
henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta keskeisillä aloilla, kuten 
sosiaalisen suojelun, koulutuksen sekä 
tavaroiden ja palvelujen saatavuuden 
alalla, ja kehottaa sitä varmistamaan, että 
EU ei pane täytäntöön keinotekoista 
perustehierarkiaa;

Tarkistus 38
Päätöslauselmaesitys
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4 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 g. korostaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa koko yhteiskuntaan, mutta 
erityisesti naisiin ja haavoittuvassa tai 
epävarmassa tilanteessa oleviin ryhmiin, 
mikä lisää eriarvoisuutta ja heikentää 
heidän mahdollisuuksiaan käyttää 
perusoikeuksiaan;

Tarkistus 39
Päätöslauselmaesitys
4 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 h. pitää valitettavana, että 
sukupuolten välillä on jatkuvasti edelleen 
palkka- ja eläke-eroja, jotka ovat 
tuoreimpien saatavilla olevien tietojen 
mukaan edelleen 16 prosenttia ja 35 
prosenttia; korostaa, että nämä luvut 
kuvastavat työelämässä vallitsevaa jatkuvaa 
eriarvoisuutta;

Tarkistus 40
Päätöslauselmaesitys
4 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 i. pitää myönteisenä, että sekä 
komission puheenjohtaja että tasa-
arvoasioista vastaava komission jäsen 
ovat sitoutuneet esittämään toimia, joilla 
otetaan käyttöön palkkauksen avoimuutta 
koskevia sitovia toimia komission 
toimikauden ensimmäisten sadan päivän 
aikana; katsoo, että tulevan direktiivin 
olisi sisällettävä vahvoja 
täytäntöönpanotoimia ja seuraamuksia 
niille, jotka eivät sitä noudata, ja 
direktiiviä olisi sovellettava sekä 
yksityiseen että julkiseen sektoriin sekä 
palkkapaketteihin kokonaisuudessaan; 
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kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
konkreettisia toimia, jotka perustuvat sen 
vuonna 2014 antamaan suositukseen, 
esimerkiksi a) työn arvon 
arviointikriteerien selkeä määrittely, b) 
sukupuolineutraalit työtehtävien 
arviointi- ja luokittelujärjestelmät, c) 
pakolliset sukupuolten palkkausta 
koskevat tarkastukset ja raportit 
samapalkkaisuuden takaamiseksi, d) 
työntekijöiden oikeus pyytää kaikkia 
palkkatietoja ja oikeus muutoksenhakuun 
sekä e) selkeät tavoitteet yritysten 
toteuttamille tasa-arvotoimille;

Tarkistus 41
Päätöslauselmaesitys
4 j kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 j. pitää valitettavana, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutin mukaan sukupuolten 
tasa-arvossa edistytään hitaasti ja että EU:n 
sukupuolten tasa-arvoa kuvastava 
pistemäärä on noussut vain yhdellä pisteellä 
vuodesta 2017; panee merkille, että monilla 
aloilla ei tehdä parannuksia ja että naisten 
perusoikeuksia rikotaan edelleen;

Tarkistus 42
Päätöslauselmaesitys
4 k kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 k. kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia 
EU:n elimiä tekemään yhteistyötä 
Euroopan tasa-arvoinstituutin ja 
Euroopan perusoikeusviraston kanssa ja 
työskentelemään yhdessä päättäväisesti 
väkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjumiseksi; kehottaa 
lisäämään yhteistyötä asiaankuuluvien 
kansainvälisten yhteisöjen, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja 
erityisesti YK:n tasa-arvojärjestön kanssa; 
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kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keräämään luotettavia, eriteltyjä ja 
vertailukelpoisia tietoja näyttöön 
perustuvan syrjimättömyyspolitiikan 
tueksi, seuraamaan suuntauksia ja 
arvioimaan EU:n tasa-arvodirektiivien ja 
kansainvälisten ihmisoikeusnormien 
täytäntöönpanoa; pitää tältä osin 
myönteisenä, että on perustettu 
syrjimättömyyttä, monimuotoisuutta ja 
tasa-arvoa käsittelevän EU:n korkean 
tason työryhmän tasa-arvotietoja 
käsittelevä alaryhmä ja että se on antanut 
tietojen keruuta ja käyttöä parantavat 
suuntaviivat;

Tarkistus 43
Päätöslauselmaesitys
4 l kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 l. pitää myönteisenä, että komission 
jäsen Helena Dalli on sitoutunut esittämään 
8. maaliskuuta 2020 mennessä uuden ja 
kunnianhimoisen sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan strategian, joka sisältää uusia 
lainsäädäntöehdotuksia ja tehokkaita 
politiikkatoimia, mukaan lukien muun 
muassa toimenpiteet, jotka koskevat 
sukupuolten osallistumista, 
sukupuolistereotypioita, vammaisuutta, 
naisten oikeuksien heikentämistä ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaa;

Tarkistus 44

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. tuomitsee naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämisen 
useissa jäsenvaltioissa; ilmaisee huolensa 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia koskevista rajoituksista ja 
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kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
kaikista toimenpiteistä, jotka heikentävät 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä 
koskevia oikeuksia; palauttaa mieliin, että 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet ovat kaikkien naisten ja 
tyttöjen perusoikeuksia ja että niitä on 
kunnioitettava, kuten myös oikeutta 
ruumiilliseen ja seksuaaliseen 
itsemääräämisoikeuteen sekä oikeutta olla 
joutumatta pakottamisen, syrjinnän ja 
väkivallan kohteeksi; on vahvasti sitä 
mieltä, että kaikille naisille EU:ssa olisi 
taattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien saatavuus ja erityisesti 
mahdollisuus ehkäisyyn ja 
perhesuunnitteluun sekä primaariseen, 
gynekologiseen ja synnytykseen liittyvään 
terveydenhuoltoon ja myös turvallinen ja 
laillinen abortti; pyytää kaikkia 
jäsenvaltioita dekriminalisoimaan abortin 
ja siihen liittyvän hoidon; kehottaa 
komissiota sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien edistämisen ja parantamisen 
seuraavaan terveysstrategiaan;

Tarkistus 45
Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että sukupuoleen 
perustuva väkivalta on sekä seurausta 
jatkuvasta sukupuolten eriarvoisuudesta 
että yksi sen syistä;

Tarkistus 46

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. painottaa jälleen naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
(Istanbulin yleissopimus) merkitystä 
ensimmäisenä kokonaisvaltaisena 
kansainvälisenä välineenä, jolla torjutaan 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa; 
suhtautuu myönteisesti komission 
puheenjohtajan Euroopan 
toimintaohjelmassaan antamaan 
sitoumukseen käynnistää uudelleen EU:n 
liittyminen Istanbulin yleissopimukseen; 
korostaa, että EU:n liittyminen 
sopimuspuoleksi on saatettava pikaisesti 
päätökseen laaja-alaisen ja 
rajoittamattoman liittymisen pohjalta, ja 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
edistämään yleissopimukseen ratifiointia 
ja varmistamaan sen asianmukaisen 
täytäntöönpanon; muistuttaa 
jäsenvaltioita siitä, että EU:n ehdotettu 
liittyminen sopimukseen ei vapauta niitä 
yleissopimuksen ratifioinnista 
kansallisella tasolla; suhtautuu 
myönteisesti Euroopan neuvoston 
Venetsian komission äskettäin 
Armeniasta antamaan lausuntoon ja pitää 
sitä erinomaisena välineenä Istanbulin 
yleissopimusta koskevien väärinkäsitysten 
selventämiseksi ja torjumiseksi;

Tarkistus 47

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c.  pitää myönteisinä komission 
puheenjohtajan seuraavaa komissiota 
koskevissa poliittisissa suuntaviivoissaan 
(2019–2024) esittämää sitoutumista tasa-
arvoon, komission vuoden 2020 
työohjelmassa ilmoitettuja toimenpiteitä ja 
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erityisesti ehdotuksia tiettyjen väkivallan 
muotojen määrittelyä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista ja uhrien 
oikeuksia koskevan direktiivin 
vahvistamisesta sekä esitystä jättää 
käsiteltäväksi ehdotus, jonka mukaan 
naisiin kohdistuva väkivalta lisätään 
perussopimuksessa määriteltyjen EU:n 
tunnustamien rikosten luetteloon; katsoo, 
että paras tapa edetä on säännellä 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
kaikkien muotojen ja ulottuvuuksien 
ehkäisemistä ja poistamista yhdellä 
ainoalla säädöksellä hyväksymällä 
direktiivi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan ja muiden sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muotojen 
torjumisesta;

Tarkistus 48
Päätöslauselmaesitys
6 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 d. ilmaisee syvän huolensa 
naismurhien hälyttävästä määrästä 
Euroopassa, ja toteaa, että se on naisiin 
kohdistuvan väkivallan äärimmäisin 
muoto; pitää valitettavana, että joissakin 
jäsenvaltioissa ei ole saatavilla tietoja, 
mikä kuvastaa sitä, että tätä ongelmaa ei 
tunnusteta;

Tarkistus 49
Päätöslauselmaesitys
6 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 e. muistuttaa, että sukupuoleen 
perustuva väkivalta ja perheväkivalta ovat 
yleisiä kaikkialla EU:ssa ja että uhreilla on 
usein rajalliset mahdollisuudet 
oikeussuojaan ja asianmukaiseen 
suojeluun; kehottaa komissiota ja 
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jäsenvaltioita vastaamaan asianmukaisesti 
tähän laajaan perusoikeus- ja 
turvallisuushaasteeseen asettamalla sen 
prioriteetiksi ja tekemällä yhteistyötä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa 
oikeussuojan saatavuuden edistämiseksi;

Tarkistus 50
Päätöslauselmaesitys
6 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 f. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
ottamaan mahdollisimman pian käyttöön 
SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohtaan 
sisältyvän siirtymälausekkeen, jotta 
naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja 
muut sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot voidaan sisällyttää EU:n 
tunnustamien rikosten luetteloon, ja 
antamaan komissiolle mahdollisuuden 
esittää ehdotus direktiiviksi, jonka 
oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 83 
artikla;

Tarkistus 51
Päätöslauselmaesitys
6 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 g. pitää valitettavana viime vuosien 
suuntausta leikata naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan kaikenlaisen väkivallan 
torjumiseen tarkoitettua unionin 
rahoitusta; pyytää jälleen lisävarojen 
osoittamista ja varaamista 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 
Daphne-lohkolle sekä sen 
erityistavoitteelle, joka liittyy sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja turvaamiseen 
sekä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;
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Tarkistus 52
Päätöslauselmaesitys
6 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 h. huomauttaa, että liian monet 
naiset joutuvat edelleen seksuaalisen 
häirinnän kohteeksi julkisissa tiloissa ja 
työpaikoilla; kehottaa jäsenvaltioita ja 
EU:n toimielimiä, elimiä ja virastoja 
tehostamaan toimiaan tämän ilmiön 
torjumiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita torjumaan verkossa 
tapahtuvaa häirintää, joka kohdistuu 
suhteettomasti erityisesti julkisessa ja 
poliittisessa elämässä oleviin tyttöihin ja 
naisiin; pitää myönteisenä äskettäin 
hyväksyttyä Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimusta väkivallan ja 
häirinnän poistamisesta työelämässä 
(C190) ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan sen viipymättä; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan 
valistuskampanjoita sekä 
julkishallinnossa että yksityisellä 
sektorilla;

Tarkistus 53
Päätöslauselmaesitys
6 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 i. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa koskevien 
laadukkaiden eriteltyjen tietojen saatavuutta 
ja vertailtavuutta tekemällä yhteistyötä 
Eurostatin, Euroopan tasa-arvoinstituutin ja 
perusoikeusviraston kanssa tiedonkeruuta ja 
tutkimusta koskevien Istanbulin 
yleissopimuksen velvoitteiden mukaisesti; 
kehottaa jälleen komissiota perustamaan 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
eurooppalaisen seurantakeskuksen 
keräämään täsmällistä ja vertailukelpoista 
tietoa Euroopan tasa-arvoinstituutin naisiin 
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kohdistuvan väkivallan seurantakeskuksen 
mallin mukaisesti; 

Tarkistus 54
Päätöslauselmaesitys
6 j kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 j. korostaa, että aloitteet, joilla 
lievennetään sukupuolten eriarvoisuutta 
EU:ssa, ovat keskeisessä asemassa 
edistettäessä ja suojeltaessa naisten 
perusoikeuksia; kehottaa tässä yhteydessä 
noudattamaan perusteellista ja näyttöön 
perustuvaa lähestymistapaa, joka 
mahdollistaa asianmukaisten ja 
hyödyllisten vaikutustenarviointien 
laatimisen sukupuolten tasa-arvosta;

Tarkistus 55
Päätöslauselmaesitys
6 k kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 k. muistuttaa, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistaminen on korvaamaton 
väline eriarvoisuuden poistamiseksi, 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja 
syrjinnän torjumiseksi; kehottaa jälleen 
komissiota sisällyttämään sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen kaikkiin unionin 
sisäisiin ja ulkoisiin politiikkoihin ja 
toimiin; pitää myönteisenä, että uusi tasa-
arvoasioista vastaava komission jäsen on 
sitoutunut perustamaan tasa-
arvotyöryhmän, jonka tavoitteena on luoda 
monialainen lähestymistapa sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamiseen kaikissa 
EU:n politiikoissa; katsoo, että vahvemmat 
toimielinten väliset suhteet sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen alalla voivat 
auttaa kehittämään sukupuolisensitiivisiä 
EU:n toimintapolitiikkoja; kehottaa siksi 
kaikkia institutionaalisia kumppaneita, 
kuten komissiota, neuvostoa ja Euroopan 
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tasa-arvoinstituuttia tekemään jäsenneltyä 
yhteistyötä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen alalla;

Tarkistus 56
Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa puuttumaan uudessa 
romaneja koskevassa terveysstrategiassa 
ja vuoden 2020 romanistrategiassa 
romaninaisiin kohdistuvaan syrjintään 
sekä vakaviin lisääntymisoikeuksien ja 
äitien terveyttä koskevien oikeuksien 
loukkauksiin, joita he kokevat 
terveydenhuoltolaitoksissa;

Tarkistus 57
Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. panee merkille, että 
perusoikeusvirasto julkaisi vuonna 2014 
kestävän kehityksen tavoitteen 5 osalta 
ensimmäisen – ja toistaiseksi ainoan – 
EU:n laajuisen kyselytutkimuksen naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta ja että 
seuraavaa tutkimusta varten kerätään 
kattavat datajoukot vuosina 2020–2022; 
kannustaa virastoa julkaisemaan 
kyselytutkimuksen useammin ja 
säännöllisemmin ja tekemään muita 
tutkimuksia sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä;

Tarkistus 58
Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota korostamaan 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa 
sisällyttämällä sukupuoliulottuvuuden 
vuotuiseen kasvuselvitykseen ja 
maakohtaisten suositusten 
laatimisprosessiin;

Tarkistus 59
Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. korostaa tarvetta puuttua 
sukupuoleen perustuviin oikeussuojan 
saatavuutta koskeviin sosioekonomisiin, 
oikeudellisiin tai menettelyllisiin esteisiin 
jäsenvaltioissa ja vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään toimiin näiden 
esteiden poistamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön uhrien oikeuksia koskevan 
direktiivin, jotta varmistetaan tietoisuus 
oikeuksista ja kaikkien rikoksen uhrien 
mahdollisuus käyttää asianmukaisia 
tukipalveluja ja tehokkaita 
oikeussuojakeinoja; korostaa, että 
oikeussuojan saatavuus on keskeinen 
kysymys sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreiksi joutuneille naisille ja että uhrien 
joukossa paperittomat 
maahanmuuttajanaiset ovat 
kaksinkertaisesti haavoittuvassa asemassa, 
koska he saattavat olla haluttomia 
ilmoittamaan rikkomuksista poliisille; 

Tarkistus 60
Päätöslauselmaesitys
8 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 c. toteaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi on yksi sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisstrategian 
keskeisistä ulottuvuuksista; korostaa, että 
sukupuolitietoisesta budjetoinnista on 
tultava erottamaton osa 
talousarviomenettelyä myös seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; 
korostaa vaativansa, että seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
asetukseen lisätään sukupuolitietoista 
budjetointia koskeva lauseke ja säännös, 
jolla varmistetaan sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottava väliarviointi;

Tarkistus 61
Päätöslauselmaesitys
8 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 d. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan täysimääräisesti 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälinen 
yleissopimuksen, kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen ja kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevan 
kansainvälinen yleissopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan;

Tarkistus 62
Päätöslauselmaesitys
8 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 e. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tarjoamaan realistisen talousarvion, joka 
mahdollistaisi eri syihin perustuvan 
syrjinnän ja eriarvoisuuden tehokkaan 
torjumisen ja jolla edistettäisiin 
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yhdenvertaista kohtelua ja tuettaisiin 
syrjinnän uhreja; toistaa, että 
perusoikeusviraston tulevaan toimintaan 
olisi osoitettava riittävästi määrärahoja;

Tarkistus 63
Päätöslauselmaesitys
8 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 f. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön YK:n 
vammaisyleissopimuksen ja sen valinnaisen 
pöytäkirjan; palauttaa mieliin, että 
vammaiset naiset ja tytöt ovat erityisen 
alttiita monenlaiselle syrjinnälle ja että se 
estää heitä nauttimasta perusoikeuksistaan 
yhdenvertaisesti muiden kanssa;

Tarkistus 64
Päätöslauselmaesitys
8 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 g. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naisten ja hlbti+-
henkilöiden oikeuksia suojellaan ja ne 
tunnustetaan demokratiaan ja 
oikeusvaltioon luontaisesti kuuluviksi 
tasa-arvoperiaatteiksi;

Tarkistus 65
Päätöslauselmaesitys
 8 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 h. panee merkille, että 
perusoikeusvirasto käynnisti toukokuussa 
2019 seitsemän vuoden jälkeen toisen 
EU:n laajuisen hlbti-tutkimuksen, jonka 
tarkoituksena on koota yhteen eri puolilla 
EU:ta, Pohjois-Makedoniassa ja 
Serbiassa asuvien lesbojen, homojen, 
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biseksuaalien, transihmisten ja 
intersukupuolisten henkilöiden 
kokemuksia syrjinnästä ja viharikoksista 
sekä heidän näkemyksiään ja heidän 
kohtaamiaan haasteita; kehottaa virastoa 
julkaisemaan tutkimuksen tulokset 
vuonna 2020 ja varmistamaan, että 
tutkimus tehdään tulevaisuudessa 
useammin ja säännöllisemmin;

Tarkistus 66
Päätöslauselmaesitys
8 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 i. korostaa, että tarvitaan 
kohdennettuja moniperusteisia politiikkoja, 
joilla taataan perusoikeudet moninkertaista 
syrjintää kokeville haavoittuvassa asemassa 
oleville naisille, kuten naispuolisille 
pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja 
maahanmuuttajille, uskonnollisten ja 
etnisten vähemmistöjen edustajille, hlbti+-
henkilöille sekä ikääntyneille ja 
sosioekonomisesti heikommassa asemassa 
oleville henkilöille;

Tarkistus 67
Päätöslauselmaesitys
8 j kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 j. on erittäin huolissaan siitä, että 
sukupuolten tasa-arvoa ja hlbti+-henkilöitä 
vastustavat liikkeet ovat saaneet viime 
vuosina jalansijaa monissa jäsenvaltioissa; 
korostaa, että nämä liikkeet pyrkivät 
kyseenalaistamaan sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvät vakiintuneet perusoikeudet ja 
estämään ja kumoamaan lakeja ja 
politiikkoja, joilla suojellaan naisten 
oikeuksia ja puolustetaan hlbti+-henkilöitä 
viharikoksilta ja syrjinnältä;
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Tarkistus 68
Päätöslauselmaesitys
8 k kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 k. palauttaa mieliin komissiolle 
esittämänsä kehotuksen hyväksyä hlbti+-
henkilöitä koskeva EU:n strategia, jossa 
otetaan huomioon parlamentin aiemmat 
vaatimukset ja varmistetaan jatkuvuus ja 
perusteelliset jatkotoimet, jotka liittyvät 
edellisen komission luetteloon hlbti+-
henkilöiden tasa-arvon edistämistä 
koskevista toimista;

Tarkistus 69
Päätöslauselmaesitys
8 l kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 l. panee merkille, että kaikkein 
haavoittuvimpia ovat naiset, jotka 
kuuluvat johonkin vähemmistöryhmään, 
kuten sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöön, etniseen ja 
uskonnolliseen vähemmistöön; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tehokkaisiin toimiin tällaisiin 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
kohdistuvan vihapuheen torjumiseksi;

Tarkistus 70
Päätöslauselmaesitys
8 m kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 m. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tiedottamaan ja vahvistamaan, 
että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon turvaamisella ja 
sukupuolistereotypioiden poistamisella on 
yhteiskunnan kannalta merkitystä ja hyötyä, 
sekä tukemaan edelleen naisten oikeuksia 
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koskevan näyttöön perustuvan tutkimuksen 
ja tiedon kehittämistä ja levittämistä;

Tarkistus 71
Päätöslauselmaesitys
8 n kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 n. sitoutuu ehdottamaan 
toimenpiteitä sukupuolten tasapuolisen 
edustuksen saavuttamiseksi EU:n 
toimielimissä tulevassa Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa;

Tarkistus 72

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. panee huolestuneena merkille, että 
joissakin jäsenvaltioissa riippumattoman 
kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti 
naisten oikeuksia ajavien järjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien 
toimintamahdollisuudet kutistuvat yhä 
enemmän; kehottaa komissiota lisäämään 
tukea ja suojelua myös perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelman kautta kansallisella ja 
paikallisella tasolla toimiville 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja 
naispuolisille ihmisoikeuksien 
puolustajille, jotka pyrkivät edistämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia; korostaa pitävänsä tärkeänä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
osallistumista Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevään konferenssiin;

Tarkistus 73
Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan ihmisoikeusvelvoitteitaan 
ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomiot;

Tarkistus 74

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että paperittomilla 
maahantulijanaisilla ja -lapsilla olisi 
oltava täydet mahdollisuudet käyttää 
perusoikeuksiaan oikeudellisesta tai 
hallinnollisesta asemastaan riippumatta; 
ilmaisee vakavan huolensa EU:hun 
salakuljetettujen maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden tilanteesta; 
kehottaa avaamaan laillisia ja turvallisia 
maahanmuutto- ja turvapaikkareittejä 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan välttämiseksi; korostaa tässä 
yhteydessä lisäksi, että kaikki oikeudelliset 
ja hallinnolliset menettelyt olisi 
toteutettava nopeasti; muistuttaa, että 
naiset ja lapset voivat joutua 
harrastamaan seksiä vastineeksi 
suojelusta tai perustoimeentulosta 
pysyäkseen elossa; korostaa tässä 
yhteydessä, että on erittäin tärkeää 
parantaa avustus- ja 
rekisteröintijärjestelmiä sekä käsitellä 
perheiden erottamista ja turvallisten ja 
laillisten EU:hun tulokeinojen 
puuttumista; painottaa, että tarvitaan 
perheenyhdistämismenettelyjä, joiden 
avulla varmistetaan yksilölliset oikeudet 
naisille ja tytöille, jotka muuttavat EU:ssa 
olevan perheensä luokse, jotta he eivät 
joutuisi olemaan riippuvaisia 
perheenjäsenestään saadakseen 
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terveydenhoitoa tai päästäkseen 
koulutukseen tai työhön;

Tarkistus 75
Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön 
tarvittavat keinot ihmiskaupan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään toimenpiteitä, joilla estetään 
tai torjutaan uuden teknologian käyttö 
välineenä, jolla naisia ja tyttöjä rekrytoidaan 
ihmiskauppaan, erityisesti seksuaalista 
hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä 
varten;

Tarkistus 76
Päätöslauselmaesitys
4 m kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 m. kehottaa siksi kiinnittämään 
erityistä huomiota sukupuolten väliseen 
digitaaliseen kuiluun, joka vaikuttaa 
merkittävästi työpaikkojen ja palvelujen 
saatavuuteen ja siten naisten oikeuteen 
työllistyä;
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