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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.  painottaa SEU:n 2 artiklan mukaisia yhteisiä arvoja, joihin Euroopan unioni perustuu; 

2.  korostaa, että unionin perustana ovat yhteiset periaatteet sekä ihmisarvon 

kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina; 

katsoo, että unionin toimielinten ja elinten sekä jäsenvaltioiden olisi täytettävä 

velvollisuutensa ja oltava esimerkkinä sekä pyrittävä yhteisymmärrykseen ja yhteiseen 

käytäntöön oikeusvaltioperiaatteen määrittelemisessä yleismaailmallisena arvona, niin 

että kaikki asianosaiset osapuolet soveltavat sitä tasapuolisesti 28 jäsenvaltiossa ja 

unionin toimielimissä; 

3.  katsoo, että oikeusvaltion periaate on ehdoton edellytys perusoikeuksien turvaamiselle 

ja erittäin tärkeä asia unionissa, koska se on myös edellytys kaikkien perussopimuksissa 

määrättyjen ja kansainvälisessä oikeudessa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien 

toteutumiselle; 

4.  katsoo, että Euroopan unionin perusoikeusviraston päätelmät ja lausunnot sekä 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ovat hyvä perusta SEU:n 2 artiklan ja 

perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien soveltamisalan tulkinnalle; 

5.  muistuttaa, että SEU:n 6 artiklan 2 kohta velvoittaa unionin liittymään ihmisoikeuksien 

ja perusvapauksien suojaamista koskevaan yleissopimukseen ja kehottaa sitä siksi 

tekemään niin; 

6.  toteaa, että viimeaikaiset tapahtumat joissakin jäsenvaltioissa ovat osoittaneet, ettei 

oikeusvaltion periaatteen ja perusarvojen kunnioittamatta jättämistä ole estetty 

asianmukaisesti ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on ilmennyt ongelmia 

eivätkä unionin toimielimet ole reagoineet tilanteeseen nopeasti ja tehokkaasti;  

7.  katsoo, että SEU:n 7 artiklan mukainen menettely on edelleen viimeinen keino ja että 

sen koko potentiaalia tuskin käytetään, koska Eurooppa-neuvostossa on vaikea tehdä 

asiaa koskevaa päätöstä yksimielisyysvaatimuksen takia; toteaa, että unionilla ei ole 

oikeudellisesti sitovaa järjestelmää, jonka avulla voitaisiin valvoa säännöllisesti unionin 

perustana olevien arvojen ja perusoikeuksien noudattamista jäsenvaltioissa ja unionin 

toimielimissä; 

8.  painottaa komission vuonna 2014 vahvistaman oikeusvaltioperiaatetta koskevan 

toimintakehyksen1 merkitystä sekä yleisten asioiden neuvostossa joulukuusta 2014 

                                                 
1 Komission tiedonanto "Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi" (COM(2014)0158, 

11.3.2014). 
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lähtien käytyä vuotuista vuoropuhelua oikeusvaltioperiaatteesta; odottaa, että näille 

oikeusvaltioperiaatetta koskeville eri mekanismeille määritellään yhteinen nimittäjä, 

jotta varmistetaan, että ne ovat tehokkaita perusoikeuksien ja demokraattisten arvojen 

noudattamisen takaamisessa koko unionissa; kehottaa komissiota ja neuvostoa 

tiedottamaan näistä asioista parlamentille säännöllisesti; kehottaa kuitenkin kaikkia 

unionin toimielimiä pyrkimään luomaan laajemman ja integroidun demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan järjestelmän, jota sovelletaan kaikkiin 

jäsenvaltioihin ja unionin toimielimiin; suosittelee siksi, että tehdään kansalaisten, 

hallitusten ja unionin toimielinten välinen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia 

koskeva sopimus, jolla osallistetaan kaikki;  

9.  pitää tärkeänä, että edistetään jatkuvaa vuoropuhelua ja pyritään vahvempaan unionin ja 

jäsenvaltioiden väliseen konsensukseen demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien 

edistämiseksi ja suojelemiseksi, jotta voidaan turvata perussopimuksissa ja 

perusoikeuskirjassa vahvistetut yhteiset arvot täysin avoimesti ja objektiivisesti; on 

vakuuttunut siitä, ettei perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien ja arvojen noudattamisessa voida tehdä kompromisseja; 

10.  korostaa, että Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla olisi oltava tärkeä 

rooli SEU:n 2 artiklan mukaisten unionin yhteisten arvojen edistämisen mittaamisessa 

ja niiden noudattamisen valvomisessa; toteaa, että parlamentilla on tärkeä rooli jatkuvan 

ja tarpeellisen keskustelun ylläpitämisessä demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevan unionin yhteisen konsensuksen rajoissa yhteiskunnassa 

tapahtuvat muutokset huomioon ottaen; katsoo, että näiden arvojen ja periaatteiden 

noudattamisen on perustuttava myös perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien 

noudattamisen tehokkaaseen valvontaan; 

11.  tunnustaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen keskeisen roolin demokraattisten arvojen, 

oikeusvaltion ja perusoikeuksien edistämisessä; 

– pyytää sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset: 

12.  suosittelee, että perustetaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva 

laaja-alainen unionin järjestelmä, joka kattaa kaikki asianosaiset sidosryhmät; toteaa, 

että tämä voi merkitä perussopimuksen mahdollista muuttamista pitkässä mutta 

tarpeellisessa menettelyssä pyrittäessä yhdessä puolustamaan unionin demokraattisia 

periaatteita, mutta että sillä välin voidaan perustaa nykyisiin sopimuksiin perustuva 

järjestelmä esimerkiksi tekemällä toimielinten välinen sopimus edellyttäen, että 

tällainen järjestelmä ei vaaranna SEU:n 7 artiklan mukaista menettelyä tai kilpaile sen 

kanssa, vaan pikemminkin täydentää sitä ja helpottaa sen täytäntöönpanoa; kehottaa 

kohtelemaan kaikkia jäsenvaltioita tasapuolisesti eikä tekemään mitään päätöksiä 

pelkästään poliittisin perustein; 

13.  huomauttaa, että jos unioni sisällyttää kansainvälisiin sopimuksiinsa ihmisoikeuksien 

suojelua ja edistämistä koskevia vaatimuksia, sen on myös varmistettava, että 

toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot noudattavat oikeusvaltioperiaatetta ja kunnioittavat 

perusoikeuksia; 

14.  kehottaa koordinoimaan unionin eri toimielinten tekemiä aloitteita ja katsoo, että olisi 

järjestettävä säännöllisesti epävirallisia trilogeja unionin yhtenäisen lähestymistavan 
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varmistamiseksi sekä ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokratiaa koskevan täysin 

yksimielisesti laaditun ”työmääritelmän” vahvistamiseksi;  

15.  suosittelee sopimuksen tekemistä vuotuisen ”perusoikeuksia käsittelevän 

toimintapoliittisen syklin” luomiseksi osana kaikkien sidosryhmien käymää 

monivuotista jäsenneltyä vuoropuhelua; ehdottaa tässä yhteydessä, että Euroopan 

parlamentti ja kansalliset parlamentit käyvät vuotuisen keskustelun demokratian ja 

oikeusvaltion kunnioittamisesta ja perusoikeuksien tilasta unionissa; katsoo, että tämä 

keskustelu olisi organisoitava siten, että siinä vahvistetaan kriteerejä ja tavoitteita, joihin 

pyritään, ja tarjotaan keinoja vuosittaisten muutosten arvioimiseen demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan unionin konsensuksen puitteissa;    

16.  suosittelee, että osana Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien, komission ja 

neuvoston välistä monivuotista jäsenneltyä vuoropuhelua järjestetään vuotuinen unionin 

laajuinen parlamentaarinen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva 

keskustelu, johon osallistetaan myös kansalaisyhteiskunta, Euroopan unionin 

perusoikeusvirasto ja Eurooppa-neuvosto; 

17.  suosittelee, että unionin laajuinen parlamentaarinen keskustelu järjestetään siten, että 

siinä voidaan asettaa saavutettavia tavoitteita ja tarjota keinoja vuosittaisten muutosten 

mittaamiseen sekä mahdollisuus raportoida tavoitteiden saavuttamisesta ja suositusten 

täytäntöönpanosta; kehottaa myös nopeuttamaan asianomaisia menettelyjä, jotta 

voidaan luoda keinoja, joilla mahdollistetaan vuosittaisten muutosten välitön ja tehokas 

seuranta ja myös varmistetaan, että kaikki osapuolet täyttävät sitoumuksensa; 

18.  katsoo, että parlamentaarisen keskustelun seurannan takaamiseksi on välttämätöntä 

tarjota mahdollisuus antaa vuotuinen päätöslauselma täysistunnossa; 

19.  kehottaa komissiota ja neuvostoa vastaamaan mahdollisimman pikaisesti 

tuomioistuimen lausunnossa 2/13 esitettyihin huolenaiheisiin, jotta voidaan täyttää 

unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 

eurooppalaiseen yleissopimukseen koskeva SEU:n 6 artiklassa vahvistettu velvoite.  
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