
Bulletin 18.10.1999 - FI - PE 168.495

Parlamentin työn suunnittelusta
vastaava osasto

EUROOPPA-NEUVOSTO
15. ja 16. lokakuuta 1999

TAMPERE

PUHEMIES NICOLE FONTAINEN PUHE
PUHEENJOHTAJAVALTION PÄÄTELMÄT

03/S-99



Bulletin 18.10.1999 - FI - PE 168.495

Parlamentin puheenjohtajiston pääosasto



Bulletin 18.10.1999 - FI - PE 168.495

Tämä tiedote on saatavana myös EPADES PUBLICissa,

hakemistossa SOMMET\TAMPERE\03S99.FI

ja Internetissä "http://www.europarl.eu.int"

http://www.europarl.europa.eu%22


4 PUHEMIEHEN PUHE

Bulletin 18.10.1999 - FI - PE 168.495

PUHE

Euroopan parlamentin puhemiehen

Nicole FONTAINEN pitämä puhe

Eurooppa-neuvostolle

15. lokakuuta 1999

TAMPERE

Kirjallinen versio



PUHEMIEHEN PUHE 5

Bulletin 18.10.1999 - FI - PE 168.495

Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja,

arvoisat valtionpäämiehet ja pääministerit,

arvoisat kuulijat

Minulla on nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun tulin valituksi Euroopan parlamentin puhemieheksi
20. heinäkuuta, kunnia puhua Teille ystäviemme suomalaisten puheenjohtajakaudella. Haluaisinkin
kiittää isäntiämme vieraanvaraisuudesta. Olen hyvin iloinen tästä mahdollisuudesta, ja käytänkin sitä
hyväkseni esittääkseni Teille aivan aluksi Euroopan parlamentin tervehdyksen.

Kun Amsterdamin sopimus tehtiin, unionin viidentoista jäsenvaltion valtionpäämiehillä ja
pääministereillä oli poliittista rohkeutta, ilman mitään muuta syytä kuin halu tehostaa Euroopan unionin
toimielinten demokraattista luonnetta, antaa edustamalleni parlamentille laajemmat toimivaltuudet,
erityisesti laajentamalla yhteispäätösmenettelyn soveltamisalaa ja lisäämällä parlamentin valtuuksia
komission toiminnan valvonnassa.

Ensimmäinen tulikasteemme oli Romano Prodin johtaman uuden komission hyväksyminen. Tähän
menettelyyn liittyi tiettyjä riskejä. Se sujui kuitenkin avoimesti ja arvokkaasti välttäen myötäilyn
kompastuskiveä, josta kansalaiset olisivat meitä arvostelleet, ja puoluepoliittista noitavainoa, joka olisi
johtanut vakavaan toimielinten väliseen kriisiin. Kolme toimielintämme antoivat esimerkin
demokraattisesta ja vastuuntuntoisesta toiminnasta, jonka politiikkaan usein epäluuloisesti suhtautuvat
viestimet ja kansalaiset ottivat lämpimästi vastaan. Uskoisin voivani sanoa Teille puheenjohtaja Prodi,
että yhteistoimintamme sujui hyvin ja erittäin luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Niinpä iloitsenkin tänään siitä, että tie on nyt auki neuvoston, komission ja parlamentin asialliselle ja
tasapainoiselle yhteistyölle.

Tulen osaltani huolehtimaan koko puhemieskauteni ajan siitä, että täyttäessään velvollisuutta hoitaa
täysimääräisesti uusia vastuualueitaan Euroopan parlamentti toimii tässä hengessä.

Vaikka parlamentti toivoo, että tämä saavutus saisi jatkoa, kuten tulen hieman myöhemmin teille
esittämään, demokraattisen unionin kehittäminen on tällä tavoin ottanut huomattavan askeleen
eteenpäin.
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Uusi laadullista edistysaskelta koskeva hanke

Olette halunneet järjestää täällä Tampereella Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen, jossa
käsitellään Amsterdamin sopimuksen mukaisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan
alueen täytäntöönpanemista.

Haluan esittää onnitteluni tämän aloitteen tekijöille, koska tällaisilla toimilla lähetetään kansalaisille
voimakas poliittinen viesti.

Olen tästä hyvin iloinen, varsinkin kun valintani jälkeen olen luvannut parlamentille asettavani
puhemieskauteni keskeiseksi tavoitteeksi palauttaa kansalaisten tuen Euroopan yhdentymishankkeelle.

Haluaisin tässä yhteydessä selvittää lyhyesti Euroopan parlamentin näkemystä tässä asiassa.
Toimielimemme katsoo, että hankkeen toteuttaminen tulee olemaan laadullinen edistysaskel unionin
kehityksessä. Kun vuosikymmeniä on käytetty yhtenäismarkkinoiden ja yhteisen rahan ja viime aikoina
työllisyyttä tukevan yhdensuuntaisen politiikan luomiseen, nyt on kyse uuden sysäyksen antamisesta
Euroopan kansalaisuutta koskevalle ajatukselle.

Parlamentin yhteneväinen näkemys suuntaviivoista

Parlamentin Strasbourgissa 16. syyskuuta 1999 hyväksymästä päätöslauselmasta, samoin kuin sen
aiemmin hyväksymistä päätöslauselmista, käy ilmi, että sen näkemys on suurelta osin yhteneväinen
Euroopan unionin toimielimissä laadittujen laajojen suuntaviivojen ja kansalaisten mielipiteiden kanssa.

Oli kyseessä sitten maahanmuuton hallinta, erinäisissä muodoissa ilmenevän kansainvälisen
rikollisuuden B talousrikollisuus ja rikoksella saatujen varojen rahanpesu sekä tuhojaan kylvävä
huumekauppa B aiheuttaman turvattomuuden ehkäiseminen tai todellisen eurooppalaisen oikeusalueen
luominen, kansalaiset odottavat vastauksia näihin kysymyksiin. Voin vakuuttaa, että parlamentti tulee
antamaan täyden tukensa Eurooppa-neuvoston uusille aloitteille.

Onnistumisen edellyttämät muutokset

Euroopan parlamentti pyytää kuitenkin ottamaan huomioon huolen, jota se on korostanut käymissään
keskusteluissa ja joka liittyy tapaan, jolla päätöksiä tehdään ja pannaan täytäntöön.

Ottaen huomioon, että edellä mainitut suuntaviivat vaikuttavat suoraan Euroopan kansalaisten
päivittäiseen elämään ja siihen mikä on heille tärkeätä B vapaus, turvallisuus ja luottamus oikeuteen B
meidän on saatava heidät vakuuttuneiksi siitä, että unioni kykenee ne toteuttamaan myös käytännössä.
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Kansalaisten epäilyjen poistaminen ja unionin uskottavuuden lisääminen

Äänestämättä jättäneiden suuri määrä viimeisimmissä Euroopan parlamentin vaaleissa puhutteli meitä
kaikkia. Se osoitti kansalaisten lisääntyvän välinpitämättömyyden sitä työtä kohtaan, jota teemme
heidän nimissään. Kansalaiset epäilevät unionin kykyä vastata heidän pelkoihinsa ja toiveisiinsa ja
pahimmassa tapauksessa unionin halua tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä ilman sisäisiä rajoja
toimivassa yhteisössä.

Tämän vuoksi parlamentti on vaatinut, että Amsterdamin sopimuksessa määrätystä viiden vuoden
määräajasta vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen täytäntöönpanemiseksi pidetään
kiinni ja että kaikkiin tarpeellisiin toimiin ryhdytään heti, jotta aikataulussa pysymisen edellyttämiä
aloitteita voidaan suunnitella. Mahdollisista vaikeuksista huolimatta pelissä on unionin, sen
johtohenkilöiden ja valittujen edustajien uskottavuus, sillä kansalaiset eivät enää tyydy katteettomiin
puheisiin.

Oletteko Te, arvoisat valtionpäämiehet ja pääministerit, sitä mieltä, että tämä tavoite on saavutettavissa?

Hyvänä esimerkkinä tästä uskottavuuskysymyksestä haluaisin mainita toiveet, jotka heräisivät kun 28.
toukokuuta 1998 allekirjoitettiin yleissopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoasioissa; tämä yleissopimus tunnetaan myös nimellä
"Bryssel II". Valitettavasti jäsenvaltiot eivät sitä ratifioineet ajoissa ennen Amsterdamin sopimuksen
voimaantuloa. Näin ollen henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja kaupan jatkuvasti laajentuessa tuhannet
lapset joutuvat kärsimään keskenään ristiriitaisista kansallisista lainsäädännöistä, kun eri kansallisuutta
olevien puolisoiden avioliitto päätyy eroon.

Kyseinen yleissopimus on vain pieni edistysaskel perhettä koskevan eurooppalaisen lainsäädännön
luomisessa, mikä ennemmin tai myöhemmin on kuitenkin edessä. Haluaisin myös lisätä, että
yleissopimuksen ansioksi voidaan lukea se, että se on eräs niistä harvoista saavutuksista, joita
Maastrichtin sopimuksen mukainen yhteistyö oikeusasioissa on tuonut mukanaan. Kansalaiset eivät ole
voineet ymmärtää, miksi sopimusta, jonka laatimiseen ja allekirjoittamiseen vaadittiin 15 vuotta, ei
olekaan ratifioitu. Juuri nyt, arvoisa puheenjohtaja, ollaan hyväksymässä asetusehdotusta Amsterdamin
sopimuksen uusien määräysten mukaisesti. Haluaisin Teidän vahvistavan minulle, että valtionpäämiehet
ja pääministerit pyrkivät siihen, että kyseinen teksti hyväksytään lopultakin konkreettiseksi laiksi
Teidän puheenjohtajakautenne aikana, koska unioni tarvitsee muutakin kuin pelkkiä näennäislakeja.

Radikaalit toimet viestin perillemenon varmistamiseksi

Parlamentti katsoo, että on ryhdyttävä entistä radikaalimpiin toimiin sen varmistamiseksi, että työmme
tulokset esitetään kansalaisille ymmärrettävällä tavalla. Useiden yhteisön säädösten epäselvyys
vaarantaa vakavasti kansalaisten tuen unionille, ja se avaa vapaan  tien niille, jotka pyrkivät käyttämään
kansalaisten erilaisia kollektiivisia pelkoja hyväkseen. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että ilmaisu
"ensimmäinen, toinen ja kolmas pilari" on kadunmiehelle käsittämätön. Voisin toki luetella useita
esimerkkejä euroslangista. Meidän on tästä lähin panostettava siihen, että tekstimme ja päätöksemme
ovat helpommin ymmärrettäviä.
Ongelmien ratkaiseminen uusin keinoin
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Mitä tulee poliisiyhteistyöhön, Euroopan parlamentti toteaa, että tällä alalla on tapahtunut huomattavaa
edistymistä. Parlamentti on kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että poliisivoimilla on oltava oikeus
ylittää valtioiden rajat rikollisten tavoittamiseksi, ilman että heidän tielleen asetetaan esteitä.
Oikeusasioiden yhteistyötä sen sijaan ovat vaikeuttaneet todelliset ongelmat, ennakkoluulot tai
itsemääräämisoikeuteen liittyvät ajatukset. En halua aliarvioida näitä ongelmia, mutta ne on ratkaistava
unionin kansalaisten edun nimissä. Sen sijaan että jatkettaisiin "Sisyfoksen työtä" pyrkimällä
yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöjä pienimmän mahdollisen nimittäjän mukaan,
eikö olisi parempi käyttää mallina todistusten vastavuoroiseen tunnustamiseen johtaneita toimia?
Vaikka sitä pidettiin aluksi vallankumouksellisena, lainsäädäntö kyseisellä alalla on mahdollistanut
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden sisämarkkinoilla. Katsotteko Te, arvoisat
valtionpäämiehet ja pääministerit, että oikeudellisten päätösten vastavuoroinen tunnistaminen olisi
oikea tie eteenpäin? 

Kansalaisten turvattomuuden tunteen huomioon ottaminen

Vielä turvallisuuteen liittyen: toivon, että neuvosto ei jätä ottamatta huomioon kansalaisten huolta
lähiympäristönsä turvallisuudesta. Kaikkein eniten kansalaiset kantavat huolta juuri turvattomuudesta
tai epäoikeudenmukaisuudesta päivittäisessä elämässään: huolta siitä, että he eivät voi kävellä kadulla
pelkäämättä laukun ryöstämistä, huolta koulukiristyksestä, aggressiivisesta käyttäytymisestä julkisissa
liikennevälineissä ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Tilastoissa nämä luokitellaan vähäpätöisiin
rikoksiin! Ja kuitenkin on kyse todellisesta yhteiskunnallisesta ongelmasta.

Olen tietoinen siitä, että vastuu lähiympäristön turvallisuudesta on kullakin jäsenvaltiolla,   ei hallitusten
välisellä yhteistyöllä tai vielä vähemmän Euroopan unionin toimielimillä. Kansalaiset eivät kuitenkaan
näe turvallisuutta yhtenä erillisenä asiana. Toivon, että samalla kun neuvosto antaa tarvittavaa painoa
tekniselle poliisi- tai oikeusalan asiantuntemukselle rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden
torjumiseksi, samoin kun sen kitkemiseksi tarvittaville toimenpiteille, kansalaiset voisivat tuntea, että
neuvosto ottaa huomioon myös heidän suurimman huolenaiheensa. Eikö olisi mahdollista ryhtyä koko
Euroopan mitassa laajaan tietojen vaihtamiseen paikallisista, alueellisista  ja kansallisista kokemuksista,
jotka ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi, ja kannustaa kaikkien sellaisten kokemusten
hyödyntämistä, jotka ovat perustuneet vapaaehtoistoimintaan? Tästä toiminnassa on mukana
huomattava määrä päättäväisyyttä, etua tavoittelematonta toimintaa, asiantuntemusta ja kykyä
sovittelevaan vuoropuheluun, joka voisi tukea jäsenvaltioiden toimia edellyttäen, että tällaista toimintaa
arvostetaan ja kannustetaan.

Perusoikeuksien peruskirjan luominen hankkeen myönteisten puolien tueksi

Kaikki nämä päivittäiset ongelmat on otettava huomioon kunnianhimoisessa suunnitelmassa, jonka
mukaan Euroopan unionille on luotava perusoikeuksien peruskirja. Perusoikeudet eivät saa jäädä vain
kauniiksi puheeksi, vaan ne on määriteltävä samalla, kun luodaan järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnassa välttämätön vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue.
Peruskirjassa konkretisoituisi tästä suuresta hankkeesta erityisesti unionin jäsenvaltioiden nuorten
keskuudessa luotava myönteinen ja innostava mielikuva. Peruskirjaa tarvitaan, jotta hanketta ei
erehdyttäisi pitämään pelkästään yhteisön turvallisuutta pönkittävänä, ja voinkin tältä osin yhtyä
puheenjohtaja Prodin esittämiin huomioihin. Muukalaisvihaa hyödyntävien ääriliikkeiden lisääntyessä
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ja koko maailman tarkkaillessa meitä kadehtien peruskirja on keino taata, että Eurooppa on jatkossakin
se vieraanvarainen, eri aineksia itseensä sulattava ja maapallomme sorretuille turvan antava manner,
jona se on aina tunnettu, vaikka sen täytyykin varmistaa kansalaistensa turvallisuus.

Kahden lentokoneen laskutelineeseen piiloutuneen ja matkalla menehtyneen guinealaislapsen tapaus
tänä kesänä osoittaa meille, miten elinvoimainen "unelma Euroopasta" maailmalla on ja kuinka tärkeää
on, että Euroopan unioni määrittelee pikaisesti uudelleen kehitysyhteistyöpolitiikkansa yhteiskehityksen
näkökulmasta.

Perusoikeuksien peruskirjaa hahmoteltaessa olisi alkajaisiksi määritettävä sisällön määrittelemisestä
vastaavan tahon kokoonpano. Ymmärtänette varmasti halumme taata Euroopan unionin eri
lainsäätäjien, Euroopan parlamentin ja neuvoston, tasapainoinen edustus. Jäsenvaltioiden parlamenttien
osallistumiselle on myös ehdottomasti löydettävä sopiva muoto, ja kansalaisjärjestöt ja muut
kansalaisyhteiskunnan toimijat on otettava mukaan peruskirjan laadintaan.

Euroopan parlamentti ja elävä demokratia

Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentilla on oleva erittäin tärkeä rooli peruskirjaa
laadittaessa.

Puhun myös seuraavaa hallitustenvälistä konferenssia silmällä pitäen.

Kuten arvata saattaa, olen täysin tietoinen nykyisten perussopimusten asettamista rajoista, ja
perussopimukset ovat luonnollisesti se kaikille yhteinen lain kirjain, jota toimielinten välisissä suhteissa
on noudatettava.

Toisen ja kolmannen pilarin asioissa, joita jo edellä sivusin mainitessani, että ne ovat kansalaisille
vieraita, Euroopan parlamentilla on vain hyvin rajallinen rooli. Amsterdamin sopimuksessa avattiin
kuitenkin mahdollisuus tietynasteiselle yhteisöllistämiselle ja asetettiin periaatteeksi kansallisen
suvereeniuden tarvittava siirtäminen ja jakaminen oikeus- ja sisäasioiden alalla. Euroopan parlamentti
ei vähättele tämän Euroopan historian kannalta suuren muutoksen vaatimia uhrauksia, mutta päättyvän
vuosisadan traagisten tapahtumien perusteella voidaan todeta, että vaihtoehtoa tälle yhteiselle
jakamiselle ei ole.

Haluaisinkin esittää Teille toimielimemme puolesta kutsun astua rohkeasti unionin todellisen
demokratisoinnin tielle.
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Kun määritellään unionin kansalaisten perusoikeuksia, joita he nauttivat koko unionin alueella, tai kun
mainitunkaltaisessa peruskirjassa määritellään lähes kaikille kansalaisille yhteisten humaanien arvojen
käytännön soveltamisen järjestelyt taikka kun unionin toimielimet on määrä mukauttaa tulevien
vuosikymmenten vaatimuksiin, unionin kansalaisten olisi vaikea ymmärtää, jos heidän yleisillä,
välittömillä vaaleilla valitsemansa edustajakokous jäisi tässä kehityksessä vaatimattomaan
sivustakatsojan rooliin. Näitä Euroopan ja sen asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeisen tärkeitä
ongelmia ratkottaessa parlamentin roolia ei voida rajata pienemmäksi kuin jäsenvaltiot ovat sille
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi antaneet yhteispäätösmenettelyn muodossa.

Tämä ei ole oikea tilaisuus pohtia, minkälaisin järjestelyin voitaisiin turvata parlamentin tasapainoinen
osallistuminen päätöksentekoon jo prosessin alkuvaiheissa aiheuttamatta sekaannusta toimielinten
välisissä suhteissa, olipa kysymys vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomisesta
tai tulevasta hallitustenvälisestä konferenssista. Olen kuitenkin vakuuttunut, että muutoksen tuulet,
Euroopan rakentamisen logiikka ja unionin toimintaan sovellettu demokratia vievät kaikki siihen uuteen
suuntaan, johon kannustan teitä kulkemaan.

Parlamentilla on valta antaa puoltava lausunto unionin uusien jäsenehdokkaiden liittymisestä. Jos
parlamentti ei voi osallistua nyt aloitettavan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen
kehittämiseen ja myöhemmin toteutettavaan, unionin laajentumista edeltävään toimielinuudistukseen,
unioni ei toimi kypsän eurooppalaisen demokratian tavoin.

Halusin jo ensi sanoissani antaa neuvostolle tunnustusta Maastrichtin ja Amsterdamin sopimuksissa
saavutetusta edistyksestä. Olen vakuuttunut, että neuvosto suhtautuu yhtä avoimesti ja miksei
rohkeastikin Euroopan unionin edessä oleviin uusiin haasteisiin.

Kiitos.

* * * *
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Eurooppa-neuvosto piti 15. ja 16. lokakuuta 1999 Tampereella erityiskokouksen vapauteen,
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomisesta Euroopan unioniin. Aluksi käytiin Euroopan
parlamentin puhemiehen Nicole Fontainen kanssa keskustelu kokouksen pääaiheista.

Eurooppa-neuvosto on vakaasti päättänyt kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen
perustuvana alueena käyttämällä siinä kaikkia Amsterdamin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia.
Eurooppa-neuvosto lähettää voimakkaan poliittisen viestin vahvistaakseen tämän tavoitteen tärkeyttä
ja on sopinut poliittisista suuntaviivoista ja prioriteeteista, joiden avulla tämä alue saadaan nopeasti
toteutettua.

Eurooppa-neuvosto asettaa tämän yhdeksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteistaan. Se seuraa jatkuvasti,
kuinka Amsterdamin sopimuksessa, Wienin toimintasuunnitelmassa ja näissä päätelmissä vahvistettuja
toimia toteutetaan ja asetetuissa määräajoissa pysytään. Komissiota kehotetaan tekemään ehdotus
tarvittavaksi tulostaulukoksi. Eurooppa-neuvosto tähdentää, että tarvittava avoimuus on varmistettava
ja että tiedottamisen Euroopan parlamentille on oltava säännöllistä. Eurooppa-neuvosto järjestää vuoden
2001 joulukuun kokouksessaan perusteellisen keskustelun arvioidakseen asioissa edistymistä.

Eurooppa-neuvosto on vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvaan alueeseen läheisesti liittyen
sopinut Euroopan unionin perusoikeuskirjaehdotusta laativan elimen kokoonpanosta, työskentelytavasta
ja siihen liittyvistä järjestelyistä (liitteenä). Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia mukana olevia
osapuolia varmistamaan, että perusoikeuskirjaa koskeva työ saataisiin pikaisesti alkuun.

Eurooppa-neuvosto arvostaa tehtävänsä jättävän neuvoston pääsihteerin Jürgen Trumpfin työtä ja
erityisesti hänen toimintaansa unionin kehittämiseksi Amsterdamin sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Koska unionin tulevien vuosien toiminnan yhtenä painopisteenä on yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan vahvistaminen, johon kuuluu eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
kehittäminen, Eurooppa-neuvosto odottaa neuvoston uuden pääsihteerin ja YUTP:n korkean edustajan
Javier Solanan osallistuvan merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamiseen. Hänellä on Eurooppa-
neuvoston täysi tuki toimensa harjoittamisessa perussopimuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jotta
hän voi hoitaa tehtävänsä menestyksekkäästi. Hänen tehtäviinsä kuuluu yhteistyön tekeminen
puheenjohtajavaltion kanssa, jotta varmistetaan, että ulko- ja turvallisuuspoliittisten asioiden käsittely
ja niihin liittyvä toiminta sujuvat tehokkaasti tavoitteena politiikan jatkuvuus ja yhdenmukaisuus
unionin yhteisten etujen perusteella.
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KOHTI VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVAA
UNIONIA: TAMPEREEN TOIMINTALINJAT

1. Euroopan yhdentymisen perustana on alusta alkaen ollut yhteinen sitoutuminen ihmisoikeuksiin,
demokraattisiin instituutioihin ja oikeusvaltion periaatteeseen perustuvaan vapauteen. Nämä
yhteiset arvot ovat osoittautuneet tarpeellisiksi rauhan varmistamiseksi ja vaurauden
edistämiseksi Euroopan unionissa. Ne ovat myös laajentuvan unionin kulmakivenä.

2. Euroopan unioni on jo luonut kansalaisilleen vaurauden ja rauhan yhteisen alueen keskeiset osat:
yhtenäismarkkinat, talous- ja rahaliitto sekä kyky vastata maailmanlaajuisiin poliittisiin ja
taloudellisiin haasteisiin. Amsterdamin sopimuksen haasteena on nyt varmistaa, että vapaus,
johon kuuluu oikeus liikkua vapaasti koko unionissa, on kaikkien ulottuvilla turvallisissa ja
oikeudenmukaisissa oloissa. Näin vastataan kansalaisten usein esiin tuomiin ja tärkeinä pitämiin
asioihin, mikä vaikuttaa välittömästi heidän päivittäiseen elämäänsä.

3. Tällaista vapautta ei kuitenkaan saisi pitää vain unionin kansalaisten yksinoikeutena. Jo
olemassaolollaan se houkuttelee kaikkialta maailmasta monia muita, jotka eivät voi nauttia
unionin kansalaisten itsestään selvänä pitämästä vapaudesta. Olisi vastoin Euroopan perinteitä
evätä vapaus niiltä, jotka tällaisissa olosuhteissa perustellusti hakevat pääsyä alueellemme.
Tämä taas vaatii unionia kehittämään yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa ottaen
samalla huomioon tarpeen ulkorajojen yhtenäiseen valvontaan laittoman maahanmuuton
lopettamiseksi ja niiden vastustamiseksi, jotka järjestävät sitä ja tekevät siihen liittyviä
kansainvälisiä rikoksia. Yhteisen politiikan on perustuttava periaatteisiin, jotka ovat selkeitä
omille kansalaisillemme ja myös tarjoavat takeet niille, jotka hakevat turvaa Euroopan unionista
tai pääsyä sinne.

4. Tavoitteena on avoin ja turvallinen Euroopan unioni, joka on täysin sitoutunut Geneven
pakolaisyleissopimuksen ja muiden asiaa koskevien ihmisoikeusasiakirjojen velvoitteisiin ja
kykenee vastaamaan humanitaarisiin tarpeisiin yhteisvastuullisesti. On myös kehitettävä
yhteinen lähestymistapa, jolla varmistetaan unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden
kansalaisten integroituminen yhteiskuntiimme.

5. Vapaudesta nauttiminen edellyttää todellista oikeusaluetta, jossa henkilöt voivat lähestyä minkä
hyvänsä jäsenvaltion tuomioistuimia ja viranomaisia yhtä helposti kuin omassa jäsenvaltiossaan.
Rikollisille ei saa antaa mahdollisuutta käyttää hyväkseen jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien
eroja. Tuomioita ja päätöksiä on noudatettava, ja ne on pantava täytäntöön koko unionissa
suojellen samalla henkilöiden ja taloudellisten toimijoiden perustavaa oikeusvarmuutta.
Jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät on saatava entistä yhteensopivammiksi ja yhtenevämmiksi.
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6. Ihmisillä on oikeus odottaa unionin puuttuvan heidän vapauttaan ja laillisia oikeuksiaan
uhkaavaan vakavaan rikollisuuteen. Tämän vuoksi on pyrittävä yhteisvoimin ehkäisemään ja
torjumaan rikollisuutta ja rikollisjärjestöjen toimintaa koko unionissa. Poliisin ja oikeuslaitosten
voimavaroja on käytettävä yhteisesti sen takaamiseksi, ettei rikollisia tai rikoksen tuottamaa
hyötyä voi kätkeä unionin alueella.

7. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen olisi perustuttava avoimuuden ja demokraattisen
valvonnan periaatteisiin. Meidän on käytävä avointa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan
kanssa tällaisen alueen periaatteista kansalaisten hyväksynnän ja tuen vahvistamiseksi.
Viranomaisten nauttiman luottamuksen säilyttämiseksi olisi kehitettävä yhteiset, viranomaisten
integriteettiä koskevat vaatimukset.

8. Eurooppa-neuvosto pitää oleellisena, että unioni kehittää myös näillä aloilla toimintakykyään
ja asemaansa merkittävänä kansainvälisenä kumppanina. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä
kumppanuusmaiden ja kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Euroopan neuvoston, Etyjin,
OECD:n ja Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa.

9. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja komissiota tiiviissä yhteistyössä Euroopan
parlamentin kanssa edistämään Amsterdamin sopimuksen täysimääräistä ja välitöntä
soveltamista Wienin toimintasuunnitelman ja seuraavien, nyt Tampereella sovittujen poliittisten
suuntaviivojen ja konkreettisten tavoitteiden perusteella.

A. EU:N YHTEINEN TURVAPAIKKA- JA MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

10. Turvapaikka ja maahanmuutto ovat erillisiä, mutta toisiinsa läheisessä yhteydessä olevia asioita
ja edellyttävät EU:n yhteisen politiikan kehittämistä. Siihen on kuuluttava seuraavat kohdat:

I Kumppanuussuhde lähtömaihin

11. Euroopan unionin on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti muuttoliikettä ottaen huomioon poliittiset
sekä ihmisoikeus- ja kehitysasiat lähtö- ja kauttakulkumaissa ja -alueilla. Tämä edellyttää
köyhyyden torjumista, elinolosuhteiden ja työllisyysmahdollisuuksien parantamista, konfliktien
ehkäisemistä sekä demokraattisten valtioiden tukemista ja huolehtimista ihmisoikeuksien,
erityisesti vähemmistöjen, naisten ja lasten oikeuksien kunnioittamisesta. Tätä varten unionia
ja jäsenvaltioita kehotetaan kutakin perussopimusten mukaisen toimivaltansa rajoissa lisäämään
unionin sisäisten ja ulkoisten politiikkojen johdonmukaisuutta. Kumppanuus asianomaisten
kolmansien maiden kanssa on niin ikään avaintekijä tällaisen politiikan onnistumisessa yhteisen
kehittämisen edistämiseksi.



16  PUHEENJOHTAJAVALTION PÄÄTELMÄT

Bulletin 18.10.1999 - FI - PE 168.495

12. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tässä yhteydessä tyytyväisyytensä neuvoston perustaman
turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden korkean tason työryhmän selvitykseen ja päätti sen
toimeksiannon jatkamisesta ja uusien toimintasuunnitelmien laatimisesta. Eurooppa-neuvosto
pitää kyseisen työryhmän laatimia ja neuvoston hyväksymiä ensimmäisiä toimintasuunnitelmia
hyödyllisinä ja kehottaa neuvostoa ja komissiota raportoimaan niiden toteuttamisesta
joulukuussa 2000 kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle.

II Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

13. Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot pitävät tärkeänä, että oikeutta hakea
turvapaikkaa kunnioitetaan täydellisesti. Se on päättänyt pyrkiä kohti yhteistä eurooppalaista
turvapaikkajärjestelmää, joka perustuu Geneven yleissopimuksen täysimääräiseen ja
kokonaisvaltaiseen soveltamiseen, jolloin varmistetaan, että ketään ei palauteta takaisin
vainottavaksi, eli noudatetaan edelleen palauttamiskiellon periaatetta.

14. Lyhyellä aikavälillä järjestelmän tulisi sisältää turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa
olevan valtion selkeä ja toimiva määrittely, oikeudenmukaista ja tehokasta
turvapaikkamenettelyä koskevat yhteiset normit, yhteiset vähimmäisvaatimukset
turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteille sekä pakolaisaseman tunnustamista ja sisältöä
koskevien sääntöjen lähentäminen. Sitä olisi myös täydennettävä toissijaista suojelua koskevilla
toimenpiteillä, joiden avulla tällaista suojelua tarvitsevalle henkilölle myönnetään
asianmukainen asema. Tätä varten neuvostoa kehotetaan tekemään komission ehdotusten
perusteella tarvittavat päätökset Amsterdamin sopimuksessa ja Wienin toimintasuunnitelmassa
asetetun aikataulun mukaisesti. Eurooppa-neuvosto korostaa, että on tärkeää neuvotella
UNHCR:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

15. Pidemmällä aikavälillä yhteisön säännöillä olisi luotava yhteinen turvapaikkamenettely ja koko
unionissa yhtenäinen asema turvapaikan saaneille. Komissiota pyydetään valmistelemaan
vuoden kuluessa asiaa koskeva tiedonanto.

16. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa tehostamaan toimiaan, jotta päästäisiin sopimukseen
kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden tilapäisestä suojelusta jäsenvaltioiden välisen
yhteisvastuun perusteella. Eurooppa-neuvosto katsoo, että olisi harkittava jonkinlaista
vararahastoa sellaisia tilanteita varten, joissa suuria pakolaisryhmiä tulee hakemaan tilapäistä
suojelua. Komissiota kehotetaan tutkimaan mahdollisuutta tähän.

17. Eurooppa-neuvosto kiirehtii neuvostoa saattamaan pikaisesti päätökseen turvapaikanhakijoiden
tunnistamisjärjestelmää (Eurodac) koskevan työnsä.
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III Kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu

18. Euroopan unionin on varmistettava jäsenvaltioidensa alueella laillisesti oleskelevien kolmansien
maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu. Heille olisi pyrittävä tehokkaamman
integrointipolitiikan avulla takaamaan EU:n kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin
verrattavissa olevat oikeudet ja velvollisuudet. Kyseisellä politiikalla olisi myös edistettävä
syrjimättömyyttä talous-, yhteiskunta- ja kulttuurielämässä sekä kehitettävä rasismin ja
muukalaisvihan vastaisia toimenpiteitä.

19. Rasisminvastaista toimintasuunnitelmaa koskevan komission tiedonannon perusteella Eurooppa-
neuvosto kehottaa tehostamaan rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa. Jäsenvaltiot hyödyntävät
parhaiksi havaittuja toimintatapoja ja kokemuksia. Yhteistyötä Euroopan rasismin ja
muukalaisvihan seurantakeskuksen sekä Euroopan neuvoston kanssa lujitetaan edelleen. Lisäksi
komissiota kehotetaan tekemään mahdollisimman pian EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan
mukaisia ehdotuksia rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta. Torjuakseen syrjintää
yleensä jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan kansallisia ohjelmia.

20. Eurooppa-neuvosto toteaa, että alalla tarvitaan kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn
ja oleskelun edellytyksiä koskevan kansallisen lainsäädännön lähentämistä, joka perustuu
yhteiseen arvioon unionin talouden ja väestön kehityksestä sekä lähtömaiden tilanteeseen. Tätä
varten se pyytää neuvostoa tekemään pikaisesti päätöksiä komission ehdotusten perusteella.
Päätöksissä olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion vastaanottovalmiuksien lisäksi myös
niiden historialliset ja kulttuurisiteet lähtömaihin.

21. Kolmansien maiden kansalaisten oikeusasemaa olisi lähennettävä vastaamaan jäsenvaltioiden
kansalaisten oikeusasemaa. Henkilölle, joka on laillisesti oleskellut jäsenvaltiossa tietyn,
myöhemmin määriteltävän ajan ja jolla on pitkäaikainen oleskelulupa, olisi annettava kyseisessä
jäsenvaltiossa yhdenmukaiset, mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisten nauttimia oikeuksia
olevat oikeudet, mukaan lukien esimerkiksi oikeus oleskella maassa, saada koulutusta ja olla
työntekijänä tai toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Olisi myös taattava periaate, jonka
mukaan tällaista henkilöä ei saa syrjiä oleskeluvaltion kansalaisiin nähden. Eurooppa-neuvosto
vahvistaa tavoitteeksi sen, että maassa pitkään laillisesti oleskelleille kolmansien maiden
kansalaisille voidaan antaa mahdollisuus saada sen jäsenvaltion kansalaisuus, jossa he
oleskelevat.



18  PUHEENJOHTAJAVALTION PÄÄTELMÄT

Bulletin 18.10.1999 - FI - PE 168.495

IV Maahanmuuttovirtojen hallinta

22. Eurooppa-neuvosto korostaa tarvetta muuttovirtojen kaikkien vaiheiden tehokkaampaan
hallintaan. Se kehottaa suunnittelemaan tiiviissä yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden
kanssa tiedotuskampanjoita, joissa kerrotaan todellisista mahdollisuuksista lailliseen
maahanmuuttoon, sekä ehkäisemään ihmiskaupan kaikkia muotoja. Viisumeja ja vääriä
asiakirjoja koskevaa yhteistä ja aktiivista politiikkaa tulee kehittää edelleen ja tiivistää
kolmansissa maissa sijaitsevien EU:n konsulaattien välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa perustaa
yhteisiä EU:n viisumeja myöntäviä virastoja.

23. Eurooppa-neuvosto on lujasti päättänyt torjua laitonta maahanmuuttoa sen lähteillä toimimalla
erityisesti niitä vastaan, jotka harjoittavat ihmiskauppaa ja käyttävät maahanmuuttajia
taloudellisesti hyväkseen. Se kehottaa laatimaan lainsäädäntöä, jossa säädetään ankarista
seuraamuksista näille vakaville rikoksille. Neuvostoa pyydetään hyväksymään asiaa koskevaa
lainsäädäntöä komission ehdotuksen perusteella vuoden 2000 loppuun mennessä.
Jäsenvaltioiden olisi yhdessä Europolin kanssa pyrittävä rikollisverkostojen tunnistamiseen ja
hajottamiseen. Tällaisten rikosten uhrien ihmisoikeudet on taattava ottaen erityisesti huomioon
naisten ja lasten ongelmat.

24. Eurooppa-neuvosto kehottaa jäsenvaltioiden rajavalvontaviranomaisia tekemään tiiviimpää
yhteistyötä erityisesti merirajoilla ja antamaan keskinäistä teknistä apua esimerkiksi vaihto-
ohjelmin ja teknologian siirroin sekä ottamaan hakijavaltiot nopeasti mukaan tähän
yhteistyöhön. Tässä yhteydessä neuvosto suhtautuu myönteisesti Italian ja Kreikan välillä
tehtyyn yhteisymmärryspöytäkirjaan näiden Adrian- ja Joonianmeren valtioiden yhteistyön
lisäämiseksi järjestäytyneen rikollisuuden, salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumisessa.

25. Schengenin säännöstön unioniin sisällyttämisen seurauksena hakijavaltioiden on hyväksyttävä
tämä säännöstö ja siihen perustuvat muut toimenpiteet täysimääräisesti. Eurooppa-neuvosto
pitää tärkeänä, että unionin tulevien ulkorajojen tehokkaasta valvonnasta huolehtivat koulutetut
ja asiaan erikoistuneet ammattilaiset.

26. Eurooppa-neuvosto kehottaa antamaan lähtö- ja kauttakulkumaille apua, jotta vapaaehtoista
paluuta voidaan edistää ja auttaa kyseisten maiden viranomaisia vahvistamaan valmiuksiaan
torjua tehokkaasti ihmiskauppaa ja huolehtia takaisinottoa koskevista velvoitteistaan suhteessa
unioniin ja jäsenvaltioihin.

27. Amsterdamin sopimuksella siirrettiin toimivaltaa takaisinottoasioissa yhteisölle. Eurooppa-
neuvosto kehottaa neuvostoa tekemään takaisinottosopimuksia Euroopan yhteisön ja kyseeseen
tulevien kolmansien maiden tai maaryhmien välillä tai sisällyttämään muihin näiden kanssa
tehtäviin sopimuksiin vakiolausekkeita. Yhteisön sisäistä takaisinottoa koskevia sääntöjä olisi
myös harkittava.
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B. TODELLINEN EUROOPAN OIKEUSALUE

28. Todellisella Euroopan oikeusalueella jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien eroavuudet
tai monimutkaisuus eivät saisi estää yksityishenkilöitä ja yrityksiä käyttämästä oikeuksiaan, eikä
oikeuksien käyttäminen saisi vaikuttaa hankalalta.

V Oikeussuojan parempi saatavuus Euroopassa

29. Oikeussuojan saatavuuden edistämiseksi Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota yhteistyössä
asianmukaisten elinten kuten Euroopan neuvoston kanssa toteuttamaan tiedotuskampanjoita
sekä julkaisemaan asianmukaisia unionin oikeudellista yhteistyötä ja jäsenvaltioiden
oikeusjärjestelmiä koskevia "käyttöohjeita". Se kehottaa myös perustamaan helposti saatavilla
olevan tietojärjestelmän, jonka ylläpidosta ja päivittämisestä huolehtisi toimivaltaisten
kansallisten viranomaisten verkosto.

30. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa vahvistamaan komission ehdotusten perusteella
vähimmäisvaatimukset, joilla varmistetaan asianmukainen oikeusapu valtioiden rajat ylittävissä
tapauksissa koko unionin alueella sekä erityiset yhteiset menettelysäännöt yksinkertaistettuja
ja nopeutettuja rajat ylittäviä oikeudenkäyntejä varten, jotka koskevat vähäisiä kuluttaja- ja
kaupallisia vaateita sekä elatusvaateita ja riitauttamattomia vaateita. Jäsenvaltioiden olisi myös
luotava vaihtoehtoisia, muita kuin tuomioistuinmenettelyjä.

31. Olisi vahvistettava yhteiset vähimmäisvaatimukset valtioiden rajat ylittävissä
oikeudenkäynneissä koko unionin alueella käytettäville monikielisille lomakkeille tai
asiakirjoille. Nämä asiakirjat tai lomakkeet olisi vastavuoroisesti hyväksyttävä laillisina
asiakirjoina kaikissa tuomioistuinkäsittelyissä unionin alueella.

32. Komission tiedonanto huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset rikosten
uhrien suojalle, erityisesti heidän oikeussuojansa saatavuudelle ja oikeuksilleen saada
vahingonkorvauksia, oikeudenkäyntikulut mukaan lukien. Tämän lisäksi olisi laadittava
kansallisia ohjelmia, joilla rahoitettaisiin sekä julkisia että yksityisiä toimia uhrien
avustamiseksi ja suojelemiseksi.

VI Oikeuden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

33. Tehostettu oikeuden päätösten ja tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen ja vaadittava
lainsäädännön lähentäminen parantaisivat viranomaisten välistä yhteistyötä ja yksilön
oikeuksien oikeudellista suojaa. Näin ollen Eurooppa-neuvosto kannattaa vastavuoroisen
tunnustamisen periaatetta ja katsoo, että sen pitäisi olla unionin oikeudellisen yhteistyön
peruskivi sekä yksityisoikeudellisissa että rikosasioissa. Periaatteen pitäisi koskea sekä
tuomioita että muita oikeusviranomaisten päätöksiä.

34. Yksityisoikeudellisissa asioissa Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota tekemään ehdotuksen
siitä, kuinka voitaisiin vähentää edelleen välivaiheita, jotka ovat vielä tarpeen päätösten ja
tuomioiden tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi pyynnön vastaanottavassa valtiossa. Ensi
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vaiheessa olisi poistettava nämä välivaiheen menettelyt omistusoikeutta koskevien vähäisten
kuluttaja- ja kaupallisten riitojen osalta sekä tiettyjen perheoikeudellisissa riita-asioissa (esim.
elatusvaateista ja tapaamisoikeudesta) annettujen tuomioiden osalta. Nämä päätökset
tunnustettaisiin sellaisinaan kaikkialla unionissa ilman välivaiheen käsittelyä tai ilman että
täytäntöönpanosta voidaan perustellusti kieltäytyä. Tähän voitaisiin liittää tiettyjä
siviiliprosessioikeutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

35. Rikosoikeudellisten asioiden osalta Eurooppa-neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan
pikaisesti rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat vuoden 1995 ja 1996 EU:n
yleissopimukset. Se katsoo SEU:n 6 artiklan nojalla, että jäsenvaltioiden olisi luovuttava
muodollisesta rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevasta menettelystä tuomion
täytäntöönpanoa pakoilevien, lopullisen tuomion saaneiden henkilöiden osalta ja korvattava se
yksinkertaisesti näiden henkilöiden siirtämisellä. Olisi harkittava myös nopeutettuja
luovutusmenettelyjä, jotka eivät kuitenkaan saa vaikuttaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
periaatteeseen. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota tekemään asiasta ehdotuksia Schengenin
sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus huomioon ottaen.

36. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pitäisi koskea myös ennen oikeudenkäyntiä annettuja
määräyksiä, erityisesti sellaisia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voisivat nopeasti
turvata todisteita ja takavarikoida helposti siirrettävää omaisuutta; jäsenvaltioiden
tuomioistuinten pitäisi voida ottaa huomioon jonkin muun jäsenvaltion viranomaisten laillisesti
keräämät todisteet ottaen huomioon siellä noudatettavat periaatteet.

37. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja komissiota hyväksymään joulukuuhun 2000 mennessä
toimenpideohjelman vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi. Tässä
ohjelmassa olisi myös aloitettava eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen ja niiden
prosessioikeudellisten seikkojen käsittely, joiden osalta yhteiset vähimmäisvaatimukset
katsotaan tarpeellisiksi, jotta helpotettaisiin vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
soveltamista jäsenvaltioiden keskeisiä oikeusperiaatteita noudattaen.

VII Yhtenäistämisen jatkaminen yksityisoikeuden alalla

38. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja komissiota valmistelemaan uutta prosessioikeudellista
lainsäädäntöä rajat ylittäviä oikeustapauksia varten erityisesti seikoista, jotka ovat
välttämättömiä sujuvan oikeudellisen yhteistyön ja oikeussuojan paremman saatavuuden
kannalta, esim. tilapäiset toimenpiteet, todisteiden vastaanottaminen, maksusuoritusmääräykset
ja aikarajat.

39. Aineellisen oikeuden osalta pyydetään tutkimaan kokonaisvaltaisesti tarvetta lähentää
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä yksityisoikeudellisissa asioissa esteiden poistamiseksi riita-
asioiden asianmukaiselta käsittelyltä. Neuvoston olisi esitettävä selvitys asiasta vuoteen 2001
mennessä.

C. RIKOLLISUUDEN TORJUNTA KOKO UNIONISSA
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40. Eurooppa-neuvosto on täysin sitoutunut vakavan järjestäytyneen rikollisuuden ja valtioiden rajat
ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen
perustuvalla alueella edellyttää tehokasta ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaikkien
rikollisuuden muotojen torjuntaan. Unionin laajuisia toimia pitäisi kehittää tasapainoisesti ja
yksilöiden ja talouden toimijoiden vapaus ja lainmukaiset oikeudet turvaten.

VIII Rikosten ehkäiseminen unionin tasolla

41. Eurooppa-neuvosto kehottaa sisällyttämään rikosten ehkäisemistä koskevat näkökulmat
rikollisuudenvastaiseen toimintaan sekä kehittämään kansallisia rikostenehkäisemisohjelmia
edelleen. Rikosten ehkäisemistä koskevat yhteiset prioriteetit olisi kehitettävä ja määritettävä
unionin ulkoisessa ja sisäisessä toiminnassa, ja ne olisi otettava huomioon uutta lainsäädäntöä
laadittaessa.

42. Olisi vaihdettava parhaita toimintatapoja, vahvistettava rikosten ehkäisemisestä vastaavien
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten verkostoa ja kansallisten
rikostenehkäisemisjärjestöjen välistä yhteistyötä sekä tutkittava mahdollisuutta aloittaa yhteisön
rahoittama ohjelma tätä varten. Tämän yhteistyön ensimmäisinä painopisteinä voisivat olla
nuoriso-, kaupunki- ja huumausainerikollisuus.

IX Yhteistyön tehostaminen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa

43. Jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä olisi hyödynnettävä mahdollisimman laajasti
tutkittaessa valtioiden rajat ylittävää rikollisuutta missä tahansa jäsenvaltiossa. Eurooppa-
neuvosto kehottaa perustamaan Amsterdamin sopimuksessa määrätyt yhteiset tutkintaryhmät
viipymättä ensimmäisenä askeleena huumausaine- ja ihmiskaupan sekä terrorismin
torjumiseksi. Tätä varten laadittavissa säännöissä tulisi antaa Europolin edustajille mahdollisuus
osallistua tarkoituksenmukaisella tavalla tutkintaryhmiin niiden työn tukemiseksi.

44. Eurooppa-neuvosto kehottaa perustamaan Euroopan poliisipäälliköiden toimintaryhmän, jotta
yhteistyössä Europolin kanssa voitaisiin vaihtaa kokemuksia, parhaita toimintatapoja ja tietoja
valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden nykysuuntauksista sekä auttaa operatiivisten toimien
suunnittelussa.

45. Europol on avainasemassa unionin laajuisen rikosten ehkäisemisen, analysoinnin ja tutkinnan
tukemisessa. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa antamaan Europolille sen tarvitseman tuen
ja resurssit. Europolin asemaa olisi lähitulevaisuudessa vahvistettava siten, että se saisi
jäsenvaltioilta operatiivisia tietoja ja että sille annettaisiin valtuudet pyytää jäsenvaltioita
aloittamaan, suorittamaan tai koordinoimaan tutkimuksia tai perustaa yhteisiä tutkintaryhmiä
tietyillä rikollisuudenaloilla kunnioittaen samalla jäsenvaltioiden tuomioistuinvalvontaa
koskevia järjestelmiä.

46. Tehostaakseen vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Eurooppa-neuvosto on päättänyt,
että olisi perustettava yksikkö (Eurojust), johon jäsenvaltiot lähettävät oikeusjärjestelmistään
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riippuen yhtäläistä toimivaltaa käyttäviä kansallisia syyttäjiä, tuomareita ja poliiseja. Eurojustin
tehtävänä olisi oltava kansallisten syyttäjäviranomaisten keskinäisen koordinoinnin edistäminen
ja rikostutkinnan tukeminen järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvissä tapauksissa, erityisesti
Europolin suorittaman analyysin perusteella, sekä tiiviin yhteistyön tekeminen Euroopan
oikeudellisen verkoston kanssa erityisesti yksinkertaistaakseen oikeusapupyyntöjen täyttämistä.
Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa hyväksymään tarvittavan oikeudellisen asiakirjan vuoden
2001 loppuun mennessä.

47. Olisi perustettava Euroopan poliisiakatemia ylempien lainvalvontaviranomaisten
kouluttamiseksi. Toiminta olisi käynnistettävä nykyisten kansallisten koulutuslaitosten välisenä
verkostona. Myös hakijamaiden viranomaisten tulisi voida osallistua toimintaan.

48. Eurooppa-neuvosto katsoo, että kansallisen rikoslainsäädännön osalta pyrkimyksissä sopia
yhteisistä määritelmistä, syytteeseen asettamisesta ja seuraamuksista olisi keskityttävä
ensimmäisessä vaiheessa vain joihinkin erityisen tärkeisiin aloihin, kuten talousrikoksiin
(rahanpesuun, lahjontaan ja euron väärennöksiin), huumausainekauppaan, ihmiskauppaan sekä
erityisesti naisten hyväksikäyttöön, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, huipputeknologiaan
liittyvään rikollisuuteen ja ympäristörikollisuuteen, tämän kuitenkaan rajoittamatta toimia
Amsterdamin sopimuksessa ja Wienin toimintasuunnitelmassa määritellyillä laajemmilla aloilla.

49. Vakavaan talousrikollisuuteen liittyy yhä useammin verotus- ja tullinäkökohtia. Eurooppa-
neuvosto kehottaakin jäsenvaltioita antamaan täysimääräisesti keskinäistä oikeusapua vakavien
talousrikosten tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

50. Eurooppa-neuvosto korostaa, että on käsiteltävä huumausaineongelmaa kokonaisvaltaisesti. Se
kehottaa neuvostoa hyväksymään Euroopan huumausaineiden torjuntaa koskevan
toimintasuunnitelman vuosiksi 2000B2004 ennen Eurooppa-neuvoston Helsingin kokousta.
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X Erityistoimet rahanpesun torjumiseksi

51. Rahanpesu on keskeisellä sijalla järjestäytyneessä rikollisuudessa. Se on kitkettävä kaikkialta,
missä sitä esiintyy. Eurooppa-neuvosto on päättänyt varmistaa, että ryhdytään konkreettisiin
toimiin rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämiseksi, jäädyttämiseksi, takavarikoimiseksi ja
menetetyksi tuomitsemiseksi.

52. Jäsenvaltioita kehotetaan panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön rahanpesua koskevan
direktiivin säännökset ja vuoden 1990 Strasbourgin yleissopimuksen määräykset sekä
rahanpesunvastaisen toimintaryhmän suositukset myös kaikilla niihin riippuvuussuhteessa
olevilla alueilla.

53. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään
mahdollisimman pikaisesti komissiolta äskettäin saadun tarkistetun ehdotuksen rahanpesua
koskevaksi direktiiviksi.

54. Tietosuojanäkökohdat asianmukaisesti huomioon ottaen olisi lisättävä yhtiöiden liiketoimien
ja omistussuhteiden avoimuutta ja nopeutettava nykyisten rahanpesun selvittelykeskusten välistä
tiedonvaihtoa epäilyttävistä liiketoimista. Oikeusviranomaisilla ja rahanpesun
selvittelykeskuksilla olisi tuomioistuinvalvonnan alaisina oltava oikeus saada tietoja riippumatta
pankki- ja liikesalaisuutta koskevista säännöksistä, jos tiedot ovat tarpeen rahanpesun
tutkimiseksi. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa antamaan tätä varten tarvittavat
säännökset.

55. Eurooppa-neuvosto kehottaa lähentämään rahanpesun torjuntaa koskevia rikosoikeuden
säännöksiä ja menettelyjä (esim. omaisuuden jäljittäminen, jäädyttäminen ja menetetyksi
tuomitseminen). Kaikissa jäsenvaltioissa olisi määriteltävä yhtenäisesti ja riittävän kattavasti
sellainen rikollinen toiminta, joka muodostaa rahanpesun esirikoksen.

56. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa laajentamaan Europolin toimivaltaa rahanpesuun
yleensä riippumatta siitä, minkä tyyppisestä rikoksesta pestyt varat ovat peräisin.

57. Olisi kehitettävä yhteisiä normeja sen estämiseksi, että yhtiöitä, joiden kotipaikka sijaitsee
unionin lainkäyttövaltaan kuulumattomalla alueella, ei käytettäisi hyväksi rikoksen tuottaman
hyödyn kätkemisessä ja rahanpesussa. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi sovittava kolmansien
maiden verokeitaiden kanssa järjestelyistä varmistaakseen tehokas ja avoin yhteistyö
keskinäisen oikeusavun alalla rahanpesunvastaisen toimintaryhmän alalla antamien suositusten
mukaisesti.
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58. Komissiota kehotetaan laatimaan selvitys, josta käyvät ilmi kansainvälistä yhteistyötä haittaavat
jäsenvaltioiden pankki-, rahoitus- ja yhtiöoikeuden säännökset. Neuvostoa kehotetaan tekemään
tarvittavat johtopäätökset tämän selvityksen perusteella.

D. VAHVEMPI ULKOINEN TOIMINTA

59. Eurooppa-neuvosto korostaa, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen
luomiseksi on kaikkea unionilla erityisesti ulkosuhteiden alalla käytettävissä olevaa toimivaltaa
ja välineitä käytettävä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Keskeiset oikeus- ja sisäasiakysymykset
on otettava huomioon muiden unionin politiikkojen ja toimien määrittelyssä ja
täytäntöönpanossa.

60. On hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti Amsterdamin sopimuksen ulkoisen toiminnan
alalla tarjoamia uusia mahdollisuuksia, erityisesti yhteisiä strategioita sekä yhteisön sopimuksia
ja SEU:n 38 artiklaan perustuvia sopimuksia.

61. Unionin sisä- ja oikeusasioiden alan ulkoista toimintaa varten on määriteltävä selkeät
prioriteetit, toimintatavoitteet ja menettelyt. Neuvoston on ennen kesäkuussa 2000 järjestettävää
Eurooppa-neuvostoa laadittava tiiviissä yhteistyössä komission kanssa yksityiskohtaiset
suositukset unionin sisä- ja oikeusasioiden alan ulkoisen toiminnan tavoitteista ja menettelyistä
sekä sen järjestämisestä.

62. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tukevansa jäsenvaltioiden ja unioniin rajoittuvien kolmansien
maiden alueellista yhteistyötä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tässä yhteydessä Eurooppa-
neuvosto toteaa olevansa tyytyväinen Itämeren alueen valtioiden saavuttamiin konkreettisiin ja
käytännöllisiin tuloksiin. Eurooppa-neuvosto kiinnittää erityistä huomiota alueelliseen
yhteistyöhön ja kehitykseen Balkanin alueella. Euroopan unioni suhtautuu myönteisesti Adrian-
ja Joonianmeren alueen kehitystä ja turvallisuutta koskevaan eurooppalaiseen konferenssiin,
jonka Italian hallitus aikoo järjestää Italiassa vuoden 2000 alkupuolella, ja aikoo osallistua
siihen. Aloite tukee merkittävästi Kaakkois-Euroopan vakaussopimusta.

____________________
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KÖLNIN PÄÄTELMISSÄ TARKOITETUN
EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJAN

LAATIMISEKSI PERUSTETTAVAN ELIMEN KOKOONPANO, TYÖSKENTELYTAPA
JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

A. ELIMEN KOKOONPANO

i) Jäsenet

a) Jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet

Viisitoista jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten edustajaa.

b) Komissio

Yksi Euroopan komission puheenjohtajan edustaja.

c) Euroopan parlamentti

16 Euroopan parlamentin jäsentensä keskuudesta nimeämää jäsentä.

d) Kansalliset parlamentit

Kansallisista parlamenteista kolmekymmentä jäsentä (kaksi kustakin kansallisesta
parlamentista), jotka kansalliset parlamentit itse nimeävät.

Elimen jäsenet voidaan korvata varamiehillä, jos varsinaiset jäsenet eivät voi osallistua
elimen kokouksiin.

ii) Elimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Elin valitsee itselleen puheenjohtajan. Euroopan parlamentin jäsen, kansallisen parlamentin
jäsen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan edustaja toimivat elimen varapuheenjohtajina,
ellei heitä ole valittu puheenjohtajaksi.

Elimessä toimivat Euroopan parlamentin jäsenet valitsevat varapuheenjohtajana toimivan
Euroopan parlamentin jäsenen. Elimessä toimivat kansallisten parlamenttien jäsenet
valitsevat varapuheenjohtajana toimivan kansallisen parlamentin jäsenen.
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iii) Tarkkailijat

Kaksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen edustajaa, jotka Euroopan yhteisöjen
tuomioistuin itse nimeää.

Kaksi Euroopan neuvoston edustajaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edustaja
mukaan lukien.

iv) Kuultaviksi kutsuttavat Euroopan unionin elimet

Talous- ja sosiaalikomitea

Alueiden komitea

Euroopan unionin oikeusasiamies

v) Keskustelu jäsenyyttä hakeneiden valtioiden kanssa

Elimen tai puheenjohtajan ja jäsenyyttä hakeneiden valtioiden välillä olisi käytävä
asiaankuuluvaa keskustelua.

vi) Muut kuultaviksi kutsuttavat elimet, yhteiskunnan eri ryhmät tai asiantuntijat

Elin voi kutsua kuultaviksi muita elimiä, yhteiskunnan eri ryhmiä tai asiantuntijoita.

vii) Sihteeristö

Neuvoston pääsihteeristö toimii elimen sihteeristönä. Asianmukaisen koordinoinnin
varmistamiseksi luodaan kiinteät yhteydet Euroopan parlamentin pääsihteeristöön,
komissioon ja siinä määrin kuin on välttämätöntä kansallisten parlamenttien sihteeristöihin.
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B. ELIMEN TYÖSKENTELYTAVAT

i) Valmistelu

Elimen puheenjohtaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä varapuheenjohtajien kanssa, antaa
ehdotuksen elimen työsuunnitelmaksi ja hoitaa muut tarvittavat valmistelutyöt.

ii) Työskentelyn avoimuus

Periaatteessa elimen suorittaman kuulemisen ja kuulemisessa esitettyjen asiakirjojen olisi
oltava julkisia.

iii) Työryhmät

Elin voi perustaa ad hoc -työryhmiä, jotka ovat avoimia elimen kaikille jäsenille.

iv) Tekstin laadinta

Elimen hyväksymän työsuunnitelman perusteella puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja
komission edustajasta muodostuva tekstin laadintakomitea, jota neuvoston pääsihteeristö
avustaa, tekee alustavan ehdotuksen peruskirjan tekstiksi ottaen huomioon kenen tahansa
elimen jäsenistä tekemät tekstin laadintaa koskevat ehdotukset.

Kukin kolmesta varapuheenjohtajasta kuulee säännöllisesti sitä elimen tahoa, jota hän
edustaa.

v) Peruskirjaehdotuksen laatiminen elimessä

Kun elimen puheenjohtaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä varapuheenjohtajien kanssa,
katsoo, että kaikki osapuolet voivat mahdollisesti hyväksyä elimen laatiman
peruskirjaehdotuksen tekstin, se toimitetaan Eurooppa-neuvostolle tavanomaista
valmistelumenettelyä noudattaen.
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C. KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Elin pitää kokouksensa Brysselissä vaihtoehtoisesti neuvoston tai Euroopan parlamentin
rakennuksissa.

Kaikkia virallisia kieliä käytetään elimen istunnoissa.

* * * *


