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EHDOTUKSET

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

1. suosittaa, että naisten oikeudet olisi nähtävä ihmisoikeuksiin olennaisesti kuuluvana osana, 
ja kehottaa komissiota sisällyttämään naisten oikeuksien edistämisen ja suojelun erikseen 
mainiten ja järjestelmällisesti kaikkiin EU:n ihmisoikeusvuoropuheluihin ja ihmisoikeuksia 
koskeviin kuulemisiin kolmansien maiden kanssa; korostaa tässä yhteydessä, että on 
perustettava naisten oikeudet huomioon ottava läpinäkyvä mekanismi, jolla voidaan valvoa 
yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviin EU:n sopimuksiin sisältyvää 
ihmisoikeuslauseketta;

2. suosittaa, että naisten oikeudet ja erityisesti kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän ja 
väkivallan muotojen torjunta, myös naisten sukupuolielinten silpomisen, perheväkivallan 
ja naismurhien vastainen toiminta, olisi sisällytettävä erikseen mainiten 
ihmisoikeusvuoropuheluihin; 

3. suosittaa, että naisten oikeudet ja erityisesti ihmiskauppa, myös naisilla ja lapsilla käytävä 
kauppa sen tarkoituksesta riippumatta, myös seksuaalisen ja työvoiman hyväksikäytön ja 
elinten poistamisen tarkoituksiin, olisi nimenomaisesti otettava mukaan; 

4. suosittaa, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että naiset osallistuvat tiiviimmin 
liiketoimintaan, poliittiseen elämään ja päätöksentekoon, konfliktien ehkäisyyn ja 
ratkaisuun, rauhan rakentamiseen ja jälleenrakennukseen, siihen, että Euroopan parlamentti 
osallistuu tiiviimmin yhteisön rahoittamien ihmisoikeushankkeiden arviointiin ja on 
mukana kolmansien maiden kanssa käytävissä ihmisoikeusvuoropuheluissa, siten että 
naispuoliset parlamentin jäsenet ovat asianmukaisesti edustettuina;

5. suosittaa hyväksymään toimia, joilla saatetaan ajan tasalle koulutuksen sekä tytöille ja 
naisille turvallisen ympäristön, seksuaali- ja lisääntymisterveyden, naisten oikeuksien ja 
naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen edistäminen, jotka edistävät 
hi-viruksen/aidsin vastaista toimintaa, jotka lisäävät naisten ja tyttöjen fyysistä 
turvallisuutta pakolaisleireillä ja joissa kiinnitetään erityistä huomiota vammaisten 
ihmisoikeuksien edistämiseen;

6. suosittaa, että EU:n ihmisoikeusvuoropuhelujen yhteydessä naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnalle olisi annettava säännöllisesti selvitys kaikista 
sukupuolen kannalta olennaisista aloista. 


