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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1.  toteaa, että sisäasioiden alalla vireillä olevia rikkomustapauksia oli 22 vuonna 2012 ja 44 

vuonna 2013; pitää valitettavana, että vuonna 2013 suurin osa kansallisen lainsäädännön 

osaksi saattamisen myöhästymistä koskevista rikkomusmenettelyistä aloitettiin sen 

vuoksi, että ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjumista koskevan direktiivin 2011/36/EU1 

saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli myöhästynyt; panee merkille, että 

turvapaikka-asioiden alalla on edelleen esitetty lukuisia valituksia; 

2. toteaa, että oikeudellisten asioiden alalla vireillä olevia rikkomustapauksia oli 61 vuonna 

2012 ja 67 vuonna 2013; huomauttaa, että suurin osa näistä tapauksista koski 

kansalaisuutta ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta; pitää valitettavana, että suurin osa 

rikkomusmenettelyistä aloitettiin sen vuoksi, että oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin 

rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan direktiivin 2010/64/EU2 saattaminen osaksi 

kansallista lainsäädäntöä oli myöhästynyt; on huolestunut valitusten määrän merkittävästä 

lisääntymisestä oikeudellisten asioiden alalla vuonna 2013; 

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että unionissa on onnistuttu viime vuosina vahvistamaan 

huomattavasti epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeutta puolustukseen; korostaa, että 

on ratkaisevan tärkeää saattaa oikea-aikaisesti, kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti 

osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikki toimenpiteet, jotka mainitaan neuvoston 

etenemissuunnitelmassa epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien 

vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä3; painottaa, että nämä toimenpiteet 

ovat ratkaisevan tärkeitä rikosoikeudellisissa asioissa harjoitettavan unionin oikeudellisen 

yhteistyön moitteettomalle toiminnalle; 

4. panee merkille, että useimmat kansalaisten valituksista oikeudellisten asioiden alalla 

liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen ja henkilötietojen suojaan; palauttaa mieleen, että oikeus 

vapaaseen liikkuvuuteen on yksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 

vahvistetuista EU:n neljästä perusvapaudesta ja että se on taattu jokaiselle EU:n 

kansalaiselle; muistuttaa, että yksi Euroopan unionin perusvapauksista on EU:n 

kansalaisten oikeus liikkua vapaasti sekä oleskella ja työskennellä muiden jäsenvaltioiden 

alueella, ja katsoo, että se on taattava ja sitä on suojeltava; 

5. tähdentää, että ehdottomana prioriteettina on saattaa Euroopan yhteinen 

turvapaikkajärjestelmä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 

2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010 , oikeudesta 

tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1). 
3  Neuvoston päätöslauselma, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai 

syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä 

(EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1). 
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tehokkaasti täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaikkensa uuden 

turvapaikkapaketin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä asianmukaisesti, oikea-

aikaisesti ja täysimääräisesti; 

6. korostaa, että ihmiskauppa on vakava rikos ja loukkaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa, eikä 

unioni suvaitse tätä; pitää valitettavana, että ihmiskaupan uhrien määrä unionissa kasvaa; 

painottaa, että vaikka oikeudellinen kehys on riittävä, sen käytännön täytäntöönpano 

jäsenvaltioissa on edelleen puutteellista; korostaa, että tämänhetkinen tilanne Välimerellä 

on lisännyt ihmiskaupan riskiä, ja pyytää jäsenvaltioita kohtelemaan äärimmäisen 

ankarasti tällaisiin rikoksiin syyllistyneitä ja suojelemaan mahdollisimman tehokkaasti 

ihmiskaupan uhreja; 

7. korostaa, että jäsenvaltioiden on käytettävä tehokkaasti viisumisäännöstön humanitaarista 

viisumia koskevia nykyisiä sääntöjä, jotka voisivat muodostaa yhden vaihtoehdon 

laittomille maahantuloreiteille tarjoamalla kolmansien maiden kansalaisille turvallisen ja 

laillisen maahanpääsyn ; 

8. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 36 mukainen siirtymäaika päättyi 

1. joulukuuta 2014; korostaa, että siirtymäkauden päättymisen jälkeen on suoritettava 

perusteellinen arviointi entisen kolmannen pilarin toimenpiteistä ja niiden 

täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä; huomauttaa, että 

huhtikuuhun 2015 mennessä parlamentti ei ollut saanut tietoja kaikkien ennen Lissabonin 

sopimusta käyttöönotettujen oikeudellista ja poliisiyhteistyötä koskevien oikeudellisen 

välineiden nykytilanteesta; kehottaa komissiota noudattamaan vilpittömän yhteistyön 

periaatetta ja antamaan nämä tiedot parlamentin käyttöön mahdollisimman pian; 

9. korostaa, että SEUT-sopimuksen 80 artiklan mukaisesti EU:n rajavalvonta-, turvapaikka- 

ja maahanmuuttopolitiikassa "noudatetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 

oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta" ja huomauttaa, että SEUT-sopimuksen 

80 artiklaa ei ole aina sovellettu asianmukaisesti, mikä voitaisiin tulkita perussopimuksen 

määräysten rikkomiseksi; 

10. muistuttaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirja on juridisesti sitova; kehottaa 

komissiota perussopimusten valvojana tehokkaasti valvomaan SEU-sopimuksen 2 artiklan 

ja EU:n perusoikeuskirjan oikeudellisten periaatteiden noudattamista ja varmistamaan 

EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon jäsenvaltioissa perusoikeuskirjan mukaisesti; 

kehottaa komissiota käyttämään Euroopan unionin perusoikeusviraston asiantuntemusta 

SEU-sopimuksen 2 artiklan ja perusoikeuskirjan loukkausten tunnistamiseen ja 

aloittamaan rikkomusmenettelyjä, mikäli kyseisiä loukkauksia tapahtuu; 

11. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2014 antamissa päätelmissä määritettiin 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen yleiseksi painopisteeksi seuraaviksi viideksi 

vuodeksi voimassa olevien oikeudellisten välineiden ja toimenpiteiden saattaminen 

johdonmukaiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden tehokas täytäntöönpano ja 

niiden vakiinnuttaminen; pyytää komissiota valvomaan ja varmistamaan tehokkaammin 

unionin lainsäädännön käytännön täytäntöönpanon jäsenvaltioissa; katsoo, että tämän on 

oltava poliittinen prioriteetti, kun otetaan huomioon usein havaittu leveä kuilu unionin 

tasolla hyväksyttyjen toimien ja niiden kansallisen tason täytäntöönpanon välillä; 

kannustaa kansallisia parlamentteja osallistumaan tiiviimmin eurooppalaiseen 
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keskusteluun ja EU:n lainsäädännön soveltamisen valvontaan erityisesti sisäasioissa; 

12. korostaa, että uhanalaisista eurooppalaisista kielistä ja kielellisestä monimuotoisuudesta 

Euroopan unionissa 11. syyskuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa1 Euroopan 

parlamentti muistutti, että komission olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että eräät 

jäsenvaltiot ja alueet vaarantavat omalla politiikallaan kielten säilymisen omien rajojensa 

sisällä, vaikka kyseiset kielet eivät olisikaan uhattuina Euroopassa, ja kehotti komissiota 

tarkastelemaan uhanalaisiin kieliin liittyville hankkeille asetettuja hallinnollisia ja 

lainsäädännöllisiä esteitä, jotka johtuvat asianomaisten kieliyhteisöjen pienestä koosta; 

kehottaa komissiota tässä mielessä tarkastelemaan perinpohjaisesti vähemmistöihin 

kuuluvien ihmisten oikeuksia arvioidessaan EU:n oikeuden soveltamista; 

13. korostaa, ettei ainoastaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vaan myös muilla 

politiikanalueilla on edistettävä kansalaisten oikeutta saada tietoja ja asiakirjoja unionin 

lainsäädännön soveltamisesta; kehottaa komissiota määrittämään parhaat mahdolliset tavat 

tämän toteuttamiseksi, käyttämään olemassa olevia viestintävälineitä avoimuuden 

lisäämiseksi ja varmistamaan asianmukaisen oikeuden saada tietoja ja asiakirjoja unionin 

lainsäädännön soveltamisesta; kehottaa komissiota ehdottamaan oikeudellisesti sitovaa 

välinettä kansalaisten valitusten käsittelyä koskevalle hallinnolliselle menettelylle; 

14. muistuttaa, että EU:n toimielinten ja erityisesti komission ja neuvoston on sovellettava ja 

noudatettava tinkimättömästi EU:n lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä avoimuuden ja 

asiakirjojen julkisuuden alalla; kehottaa tässä mielessä soveltamaan tehokkaasti Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 

annettua asetusta (EY) N:o 1049/20012 ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa 

koskevia tuomioita; 

15. suhtautuu erittäin myönteisesti komission viime vuosien ponnisteluihin ja panee merkille 

lukuisat toimenpiteet, jotka on toteutettu jäsenvaltioiden avustamiseksi täytäntöönpanossa 

(vastaavuustaulukot, vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen, tulostaulukot ja barometrit, 

suuntaviivat jne.); toteaa kuitenkin, että unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueella koskevien tietojen olisi oltava jäsennellympiä, 

yksityiskohtaisempia, avoimempia ja helpommin saatavilla; huomauttaa, että vuotuinen 

seurantakertomus voitaisiin korvata muilla toimenpiteillä, joiden avulla parlamentti saisi 

säännöllisemmin ja perinpohjaisemmin tietoa täytäntöönpanon tilasta, viivästyksistä, 

lainsäädännön virheellisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, virheellisestä 

täytäntöönpanosta ja rikkomusmenettelyistä, jotka liittyvät kaikkiin oikeus- ja sisäasioiden 

alalla sekä muilla aloilla hyväksyttyihin oikeudellisiin välineisiin; pyytää komissiota 

toimittamaan Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan 

puitesopimuksen3 44 kohdan toisen alakohdan mukaisesti parlamentille yhteenvedon 

entisen kolmannen pilarin välineiden mukaisesti käynnistetyistä rikkomusmenettelyistä ja 

asioista, joihin ne liittyvät; 

                                                 
1  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0350. 
2  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi  

(EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).  
3 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47. 
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16. muistuttaa, että todellisen eurooppalaisen oikeusalueen sujuva toiminta jäsenvaltioiden 

erilaisia oikeusjärjestelmiä ja perinteitä kunnioittaen on unionille elintärkeää ja että EU:n 

lainsäädännön täydellinen, asianmukainen ja oikea-aikainen täytäntöönpano on 

edellytyksenä tämän tavoitteen saavuttamiselle. 
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