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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. huomauttaa, että on tarpeen edistää ja parantaa perusoikeuksien suojelua ja täysipainoista 

kehittämistä Euroopan unionin perussopimusten ja perusoikeuskirjan mukaisesti sekä 

erityisesti varmistaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa sekä kaikissa 

olennaisissa artikloissa määriteltyjä unionin arvoja kunnioitetaan ja edistetään unionissa, 

sen toimielimissä ja kaikissa jäsenvaltioissa; painottaa, että unionin toimielinten tulisi olla 

edelläkävijöitä näiden pyrkimysten toteuttamisessa ja korostaa, että jäsenvaltioiden tulisi 

näyttää esimerkkiä näiden velvollisuuksien täyttämisessä; 

2. painottaa, että EU:n liittyminen yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi (ECHR) auttaa merkittävästi unionin kansalaisten ja jäsenvaltioiden 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaamisessa; panee merkille unionin 

tuomioistuimen lausunnon 2/13, jossa tuomioistuin toteaa, ettei sopimusluonnos Euroopan 

unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 

yleissopimukseen ole sopusoinnussa unionin lainsäädännön kanssa; kehottaa komissiota ja 

neuvostoa ottamaan huomioon tuomioistuimen huolenaiheet mahdollisimman pian, jotta 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettu velvoite 

liittymisestä ihmisoikeussopimukseen saataisiin täytettyä, ja jatkamaan neuvotteluja 

mahdollisimman pian tavalla, joka antaa lisäarvoa oikeuksien suojelulle EU:ssa; 

3. kiinnittää huomiota siihen, että kaikkia säädösehdotuksia, mukaan lukien kansainväliset 

sopimukset, ja yleisesti ottaen kaikkia EU:n politiikkoja tulisi valvoa sen takaamiseksi, 

että ne ovat sopusoinnussa perusoikeuskirjan kanssa; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 

varmistamaan, että kaikkea unionin lainsäädäntöä, erityisesti talouden sopeutusohjelmia, 

jotka ovat vaikuttaneet haitallisesti monien ihmisten elinolosuhteisiin, toteutetaan 

jatkuvasti sopusoinnussa perusoikeuskirjan ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan kanssa 

(Seutusopimuksen 151 artikla), erityisesti taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 

suojelun suhteen; 

4. katsoo, että jäsenmaissa tapahtuvat oikeusrikkomukset, oikeuksien väärinkäyttö ja 

eriarvoisuus heikentävät demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä kansalaisten 

luottamusta unionin toimielimiin; korostaa parlamentin roolia ainoana suoraan vaaleilla 

valittuna toimielimenä valvottaessa lainsäädäntöehdotuksia ja politiikkaa sen 

varmistamiseksi, että ne ovat perusoikeuskirjan mukaisia; kehottaa unionin lainsäätäjiä 

edistämään unionin arvoja SEU-sopimuksen 3 artiklassa määrätyllä tavalla ja erityisesti 

edistämään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta Seutusopimuksen 8, 9 ja 10 artiklassa 

määrätyllä tavalla;  

5. muistuttaa, että tässä yhteydessä tarve varmistaa ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen 

sisäisten ja ulkoisten osatekijöiden yhteneväisyys myös kansainvälisissä sopimuksissa on 

suurempi kuin koskaan, ja painottaa, että turvallisuuden ja oikeuden alan lainsäädännön ja 

politiikanteon sekä unionin politiikkojen ulkoisen ulottuvuuden tulee olla 
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perusoikeuskirjan ja ihmisoikeussopimuksen mukaisia, koska turvallisuus- ja 

oikeuspolitiikkojen tarkoituksena on oltava vapauden ja perusoikeuksien suojeleminen; 

6. painottaa oikeusvaltioperiaatteen sekä perusoikeuksien suojelun tuloksellisen ja 

yhdenmukaisen varmistamisen tärkeyttä kaikissa jäsenvaltioissa ja tiedostaa, että 

oikeusvaltioperiaatteella on keskeinen rooli perusoikeuksien rikkomisen estämisessä; 

muistuttaa, että perusoikeudet kuuluvat unionin arvopakettiin ja että Euroopan unionista 

tehdyn 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 

ja korostaa, että 7 artiklaa pitäisi soveltaa yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa 

yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi; 

7. suhtautuu sen vuoksi myönteisesti komission 11. maaliskuuta 2014 hyväksymiin 

vakiosäännöksiin EU:n uudesta toimintakehyksestä oikeusvaltioperiaatteen 

vahvistamiseksi ja yleisten asioiden neuvoston 16. joulukuuta 2014 tekemään päätökseen 

jatkuvan vuoropuhelun aloittamisesta oikeusvaltioperiaatteen tilasta jäsenmaiden välillä 

neuvostossa, sillä molempia mekanismeja olisi sovellettava ennen SEU-sopimuksen 7 

artiklassa mainittujen toimien aloittamista, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään 

parlamentille ilmoituksen säännöllisesti; 

8. huomauttaa, että samaan aikaan 7 artiklan soveltamisen tiellä on monia esteitä, erityisesti 

että jäsenvaltiossa tapahtuvan SEU-sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisen vakavan ja 

jatkuvan unionin perusarvojen rikkomuksen virallinen toteaminen edellyttää neuvoston 

yksimielisyyttä; 

9. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lisämekanismin 

perusoikeuksien sekä jäsenvaltioiden oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen tehokkaan 

valvonnan toteuttamiseksi; katsoo, että rajoittamatta jo olemassa olevia mekanismeja, joita 

voidaan käyttää vakavissa ja jatkuvissa rikkomuksissa, ehdotetun vaihtoehdon tulisi 

 a)  laajentaa EU:n perusoikeusviraston toimivaltaa perusoikeuksien ja 

oikeusvaltioperiaatteen valvontaan kaikissa jäsenvaltioissa sekä EU-oikeutta 

sovellettaessa että sen ulkopuolella ja sallia julkaista tietoa jäsenvaltion tekemästä 

perusoikeusrikkomuksesta; 

 b)  mahdollistaa perusoikeusviraston tekemiin selvityksiin sisältyvien havaintojen 

pohjalta komission käynnistämät SEU-sopimuksen 2 artiklan rikkomismenettelyt, jotta 

jäsenvaltioissa voidaan tehokkaasti turvata perusoikeuksien korkeatasoinen suojelu;  

10. korostaa sekä EU:n toimielinten ja kansallisten parlamenttien välisen että vastaavien 

elinten ja Euroopan neuvoston sekä muiden organisaatioiden välisen yhteistyön tärkeyttä; 

painottaa, että vähemmistöjen oikeuksien suojelu on demokratian perusperiaate, ja 

tuomitsee kaiken SEU-sopimuksen 2 artiklassa määritellyn vähemmistöyhteisöihin 

kohdistuvan syrjinnän ja panee merkille neuvoston päätöksen valvoa Euroopan unionin 

ihmisoikeustilannetta; 
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11. muistuttaa, että on ratkaisevan tärkeää soveltaa unionin lainsäädäntöä ja saattaa se oikea-

aikaisesti ja oikein osaksi kansallista lainsäädäntöä, etenkin sen vaikuttaessa 

perusoikeuksiin ja kehittäessä niitä; 

12. painottaa institutionaalisen avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden 

lisäämisen tarvetta EU:ssa ja kehottaa toimivaltaisia EU:n toimielimiä sekä kaikkia 

jäsenvaltioita 

 – tehostamaan toimiaan yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission asiakirjoihin annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleentarkastelussa 

mahdollisimman laajan avoimuuden ja yksinkertaisten toimenpiteiden takaamiseksi 

sen hyväksi, että yleisön oikeus saada tietoa ja tutustua asiakirjoihin toteutuu; kehottaa 

komissiota tässä yhteydessä käynnistämään uudelleen saavutettavuutta koskevaan 

säädökseen tähtäävän lainsäädäntöaloitteen monialaisena välineenä, jonka avulla 

voidaan parantaa vammaisille henkilöille tarjottavaa suojaa ja varmistaa, että kaikki 

unionin politiikat ovat tässä suhteessa johdonmukaisia; 

 – esittämään, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettua asetusta (asetus (EU) 

N:o 211/2011) tarkastellaan uudelleen tällä vaalikaudella sen toimivuuden 

parantamiseksi sekä muutosten tekemiseksi, joilla poistetaan sellaiset hallinnolliset, 

organisatoriset ja taloudelliset esteet, joiden seurauksena kaikki unionin kansalaiset 

eivät ole voineet käyttää demokraattista vaikutusvaltaansa eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen suomin keinoin kuten perussopimuksissa määrätään; kehottaa 

komissiota myös sisällyttämään ehdotukseensa tarpeelliset säännökset 

kansalaisaloitteiden kannatusoikeuden turvaamiseksi tietyille kansalaisryhmille, kuten 

sokeille ja ulkomailla asuville, sillä tällainen ulkopuolelle jättäminen rajoittaa 

kansalaisten tasa-arvon toteutumista; 

 – esittämään, että tarkastellaan uudelleen direktiiviä 93/109/EY, joka koskee 

yksityiskohtaisia sääntöjä niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, 

mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvasta 

äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta, jotta ne EU:n kansalaiset, jotka asuvat muualla 

kuin omassa kotijäsenvaltiossaan, voisivat osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin 

oleskeluvaltiossaan; kehottaa jäsenvaltioita antamaan kaikille kansalaisilleen 

mahdollisuuden äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, mukaan lukien niille, jotka 

asuvat EU:n ulkopuolella, erityisesti toteuttamalla tiedotuskampanjan hyvissä ajoin; 

 – ottamaan huomioon sellaisten ihmisten kasvavan määrän, jotka ovat täysin vailla 

äänioikeutta kansallisissa vaaleissa, koska he eivät voi äänestää koti- eikä 

oleskeluvaltiossaan. 
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