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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 24. tammikuuta 2017 annetun komission kertomuksen ”Kansalaisten 
oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa – Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2017” (COM(2017)0030),

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman ”Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen 
muutoksen unionissa”1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY2,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät N:o 9166/3/11 ja 
9167/3/11 Schengenin säännöstön määräysten täytäntöönpanovalmiuksien 
arviointiprosessin saattamisesta päätökseen Bulgarian ja Romanian osalta,

– ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin 29. maaliskuuta 2017 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimuksen) 50 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti antaman ilmoituksen aikomuksesta erota Euroopan unionista,

– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vähemmistöjä 
koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa3,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman vähemmistöjen 
suojelusta ja syrjimättömyydestä EU:n jäsenvaltioissa4,

A. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisesti EU:n perustana on 
ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu kaikki EU:n 
kansalaisten nauttimat yksilön oikeudet, kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset 
ja sosiaaliset oikeudet; ottaa huomioon, että perusoikeuskirjalla Euroopan kansalaisia 
pyritään suojaamaan sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai sosiaaliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
omaisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvalta syrjinnältä; ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 18 artiklan, jossa kielletään kansalaisuuteen perustuva 

                                               
1 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 11.
2 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0447.
4 EUVL C 463, 21.12.2018, s. 21.
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syrjintä;

C. ottaa huomioon, että kansalaisten ja demokraattisten instituutioiden oikeuksien 
lujittaminen pitää sisällään myös kaikenlaisen syrjinnän ja sukupuolten eriarvoisuuden 
torjunnan;

D. korostaa kansalaisuutta koskevien oikeuksien menestyksekkään toteutumisen 
edellyttävän, että jäsenvaltiot vaalivat kaikkia perusoikeuskirjaan kirjattuja oikeuksia ja 
vapauksia;

E. toteaa, että unionin kansalaisuus saadaan jäsenvaltion kansalaisuuden kautta ja että se 
selvästi täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta SEU-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti; 
toteaa, että unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta; 
katsoo, että jäsenvaltioiden olisi käytettävä oikeuttaan myöntää kansalaisuus 
oikeudenmukaisen yhteistyön hengessä perussopimusten mukaisesti, ja toteaa, että 
perussopimuksilla on vahvistettu unionin kansalaisuutta koskevat oikeudet ja takeet ja 
annettu siten perusoikeuskirjalle oikeudellinen arvo; ottaa huomioon, että Pohjois-Irlanti 
on erityistapaus ja että joulukuussa 2017 tehdyn EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
yhteisen sopimuksen mukaisesti sen kansalaisten olisi voitava nauttia, hyödyntää ja 
käyttää oikeuksiaan unionin kansalaisina asuinpaikassaan; ottaa huomioon, että 
SEUT-sopimuksen 20 artiklan mukaisesti unionin kansalainen on jokainen, jolla on 
jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, ja unionin kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet on 
kirjattu perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan;

F. toteaa, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on yksi Euroopan unionin 
perusperiaatteista ja kaikkien ihmisten perusoikeus; katsoo, että unionin kansalaisuutta 
koskevassa SEU-sopimuksen 9 artiklassa nimenomaan mainitaan, että unioni noudattaa 
kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen 
toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti;

G. ottaa huomioon, että noin kahdeksan prosenttia unionin kansalaisista kuuluu johonkin 
kansalliseen vähemmistöön ja noin kymmenen prosenttia puhuu alueellista kieltä tai 
vähemmistökieltä; ottaa huomioon, että EU ei ole vieläkään laatinut vähemmistöjen 
oikeuksia takaavaa yhteistä kehystä, johon sisältyisi vertailuarvoja ja seuraamuksia;

H. toteaa, että komission Euroopan unionin kansalaisuuteen laatimasta katsauksesta 
vuodelta 2017 käy ilmi, että vuodesta 2012 lähtien yhä useammat ihmiset ovat 
raportoineet kokeneensa jonkinlaista syrjintää;

I. toteaa, että vapaa liikkuvuus on yksi EU:n neljästä perusvapaudesta, yksi Euroopan 
yhdentymisen kulmakivistä ja yksi arvostetuimmista unionin kansalaisen oikeuksista; 
toteaa, että oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja tämän oikeuden käyttö ovat unionin 
kansalaisuuden kannalta keskeisessä asemassa; toteaa, että EU:n kansalaiset saattavat 
edelleen törmätä pysyviin tai uusiin esteisiin, joiden vuoksi he eivät voi käyttää vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua koskevia oikeuksiaan, ja toteaa, että näitä haasteita ovat 
esimerkiksi liian tiukat asiakirjavaatimukset, raskaat menettelyt oleskeluoikeuden 
saamiseksi, vaikeudet päästä terveydenhuoltopalvelujen piiriin tai pitkälliset menettelyt 
työmarkkinoille pääsemiseksi tai ammatillisten pätevyyksien tunnustamiseksi; ottaa 
huomioon, että joitakin unionin kansalaisia on karkotettu tai heistä on annettu EU:n 
sisällä karkotusmääräyksiä;
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J. toteaa, että Schengen-alueen luominen ja Schengenin säännöstön sisällyttäminen EU:n 
puitekehykseen parantavat huomattavasti vapaata liikkuvuutta EU:ssa ja ovat yksi 
Euroopan yhdentymisprosessin suurimmista saavutuksista; ottaa huomioon, että 
neuvosto vahvisti 9. kesäkuuta 2011 antamissaan päätelmissä N:o 9166/3/11 ja 
9167/3/11, että Bulgarian ja Romanian Schengen-alueeseen liittymisen arviointiprosessi 
on saatu menestyksekkäästi päätökseen ja että niillä on liittymisen edellyttämät tekniset 
valmiudet;

K. toteaa, että Euroopan parlamentti on ainoa suorilla vaaleilla valittu EU:n toimielin; 
toteaa, että edustuksellisen demokratian, vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden 
periaatteet ovat Euroopan parlamentin peruspilareita;

L. toteaa, että Euroopan kansalaiset ovat suoraan edustettuina Euroopan parlamentissa ja 
että heillä on demokraattinen oikeus asettua ehdokkaaksi ja äänestää Euroopan 
parlamentin vaaleissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta joidenkin jäsenvaltioiden 
kohdalla perussopimusten nojalla sovittuja erityisjärjestelyjä; katsoo, että näitä 
oikeuksia olisi kunnioitettava myös tapauksissa, joissa kansalaiset asuvat toisen 
jäsenvaltion alueella; toteaa, että kansalaisten olisi SEUT-sopimuksen 22 artiklan ja 
SEU-sopimuksen 10 artiklan mukaisesti oltava oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi 
Euroopan parlamentin vaaleissa;

M. katsoo, että vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä periaatteista; ottaa 
huomioon, että unionin kansalaiset, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, voivat menettää äänioikeuden tai heillä saattaa olla hankaluuksia 
äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa vastaanottavissa 
jäsenvaltioissa, joissa tätä oikeutta ei ole helpotettu tai edistetty riittävästi;

N. toteaa, että Pohjois-Irlanti olisi se osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa, johon brexit 
vaikuttaisi eniten; toteaa, että Irlannin tasavallan rajan koveneminen on erityinen 
huolenaihe, joka vaikuttaa vapaaseen liikkuvuuteen ja unionin kansalaisten oikeuksiin;

O. toteaa, että unionin kansalaisuuden käyttöönotto on Euroopan yhdentymishankkeen 
saavutus, jonka kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty; korostaa, että 
kyseessä on ainutlaatuinen rakenne, jollaista ei ole missään muualla maailmassa;

1. korostaa, että EU:lla on velvollisuus suojella vähemmistöjä ja taata sekä vähemmistöjen 
että enemmistön oikeudet yhtäläisesti; toteaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaan 
vähemmistöjen suojelu on yksi unionin perusarvoista; toteaa lisäksi, että unionin 
perusoikeuskirjan 21 artikla (syrjimättömyydestä) ja 22 artikla (kulttuurisesta, 
uskonnollisesta ja kielellisestä monimuotoisuudesta) vahvistettiin SEUT-sopimuksella 
oikeudellisesti sitoviksi; toteaa, että kaikki nykyiset perusoikeuskirjan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaiset oikeudet ovat Euroopan unionin tuomioistuimen 
tarjoaman valvonnan ja suojelun ohella keskeisiä Pohjois-Irlannin asukkaille Belfastin 
sopimuksen täytäntöönpanossa;

2. korostaa, että alkuperäiset kansalliset, etniset tai kielelliset vähemmistöyhteisöt tuovat 
erityisen leimansa eurooppalaiseen monimuotoisuuteen ja kulttuuriin; muistuttaa, että 
kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen 
jäsenvaltioissa ja niiden välillä on yksi Euroopan unionin perusarvoista ja samalla sen 
keskeinen tehtävä;
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3. huomauttaa, että unionin kansalaiset eivät ole riittävän tietoisia unionin 
kansalaisuudesta johtuvista oikeuksistaan, kuten oikeudesta äänestää Euroopan 
parlamentin vaaleissa ja paikallisissa vaaleissa tai saada konsuliviranomaisen suojelua 
toisen jäsenvaltion suurlähetystöstä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
kansalaisten osallistumista demokraattiseen toimintaan pitämällä heidät täysin ajan 
tasalla äänioikeuksistaan ja poistamalla heidän osallistumistaan koskevia esteitä sekä 
käsittelemään esteettömyyttä, osallistumista, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa koskevia 
kysymyksiä, jotta kaikki EU:n kansalaiset, myös vammaiset, voivat käyttää 
perusoikeuksiaan muiden kansalaisten tavoin;

4. toteaa, että on jäsenvaltioita, jotka eivät anna äänioikeutta Euroopan parlamentin 
vaaleissa omille kansalaisilleen, jotka ovat unionin kansalaisia, mikä rajoittaa 
parlamentin kantojen moninaisuutta ja vähentää unionin toimielinten 
vastuuvelvollisuutta unionin kansalaisille; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että ne suojelevat kansalaistensa kaikkia unionin kansalaisuuteen liittyviä 
taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia, ympäristöä koskevia ja demokraattisia oikeuksia; 
toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia käytäntöjä, jotka liittyvät SEUT-sopimuksen 
20 artiklan 2 kohdassa vahvistetun oikeuden soveltamiseen; kannustaa jäsenvaltioita 
ulottamaan äänioikeuden mahdollisimman laajalle;

5. kehottaa komissiota seuraamaan säännöllisesti direktiivin 2004/38/EY soveltamista 
jäsenvaltioissa ja toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä mahdollisten vapaan 
liikkuvuuden esteiden poistamiseksi, jotta kaikki EU:n kansalaiset voivat nauttia 
vapaasta liikkuvuudesta täysimääräisesti ja esteettä ilman rajatarkastuksia;

6. kehottaa neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa sallimaan, että Schengen-alueeseen voivat 
liittyä kaikki tarvittavat tekniset kriteerit täyttävät maat, jotta kaikki unionin kansalaiset 
voivat hyödyntää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen esteettä ilman rajatarkastuksia;

7. panee merkille, että lähes seitsemän miljoonaa EU:n kansalaista elää unionin 
ulkopuolisissa maissa ja että määrän odotetaan kasvavan vähintään kymmeneen 
miljoonaan vuoteen 2020 mennessä; korostaa, että jäsenvaltioiden on tuettava laajaa 
demokraattista osallistumista tuleviin, vuonna 2019 pidettäviin EU-vaaleihin; kehottaa 
panemaan direktiivin (EU) 2015/637 täytäntöön täysimääräisesti ja tehokkaasti, jotta 
unionin kansalaisille varmistetaan konsuliviranomaisten suojelu niissä kolmansissa 
maissa, joissa heidän jäsenvaltiollaan ei ole edustusta;

8. on huolestunut joidenkin jäsenvaltioiden käyttöön ottamista käytännöistä, kuten 
kultaisista viisumeista, joiden mukaan ne myöntävät kolmansien maiden kansalaisille 
kansalaisuuden vähimmäiskriteerien perusteella, jolloin siitä tulee pelkkä investointien 
vastine; painottaa, että EU:n kansalaisuudesta ei pitäisi tehdä hyödykettä; kehottaa 
jäsenvaltioita lopettamaan kultaisiin viisumeihin ja sijoittajaohjelmiin perustuvan 
oleskelulupien ja kansalaisuuksien myynnin, koska vaarana on, että se johtaa 
korruptioon ja väärinkäyttöön ja siihen, että Schengen-aluetta käytetään väärin 
rikollisiin tarkoituksiin; kehottaa komissiota tarkastelemaan ehdotuksessaan 
huolellisesti kansallisia järjestelyjä unionin kansalaisuuden myöntämiseksi sijoittajille ja 
korostamaan menettelyjä, joita jäsenvaltioiden on kansalaisuuksia myöntäessään 
sovellettava täysin EU:n lainsäädännön mukaisesti;

9. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon perussopimusten mukaisia oikeuksia 
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käyttävien EU:n kansalaisten lapset silloin, kun kyseisillä lapsilla on vaikeuksia täyttää 
kansalaisuusvaatimuksia kansallisten sääntöjen mukaisesti ja erityisesti kun 
kansalaisuuden saamiseksi on osoitettava tiivis yhteys asianomaiseen maahan;

10. panee huolestuneena merkille, että useiden sellaisten EU:n kansalaisten oikeus perhe-
elämään, jotka ovat naimisissa tai vakinaisessa suhteessa kolmannen maan kansalaisen 
kanssa, voi vaarantua kansallisen lainsäädännön tai sen heikon täytäntöönpanon takia, ja 
toteaa, että sama pätee heidän mahdollisuutensa käyttää perussopimusten mukaisia 
oikeuksiaan matkoilla unionissa;

11. kehottaa jäsenvaltioita kohtuullisuuteen, kun ne päättävät poistaa muun EU-maan 
kansalaisen alueeltaan, ja palauttaa mieliin, että tällaiset päätökset on tehtävä 
tapauskohtaisesti vasta sen jälkeen, kun olosuhteet on tutkittu huolellisesti, ja että 
päätöksissä on kunnioitettava perusoikeuksia;

12. kehottaa perusoikeusvirastoa käsittelemään työohjelmassaan paikallisella, alueellisella 
ja kansallisella tasolla tapahtuvaa ei-alueellisiin tai vähemmistökieliin perustuvaa 
syrjintää;

13. katsoo, että jotta SEU-sopimuksen 2 artiklan viittaus vähemmistöihin ja SEU-
sopimuksen 9 artiklan viittaus kaikkien unionin kansalaisten yhdenvertaisuuteen 
konkretisoituisivat ja jotta voitaisiin paremmin hyödyntää unionin kansalaisuuden 
potentiaali, EU:n olisi toteutettava toimia, joilla taataan EU:n perustana olevien arvojen 
vaaliminen ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen; palauttaa mieliin, että EU:n 
on laadittava kattava järjestelmä, jolla suojellaan alkuperäisiä kansallisia, etnisiä ja 
kielellisiä vähemmistöjä, ja katsoo, että järjestelmään on sisällytettävä olemassa olevat 
kansainvälisen oikeuden välineet ja että sen on noudatettava unionin todistetusti 
parhaita käytäntöjä; katsoo, että tällaisella kehyksellä olisi oltava omat korkeat 
vaatimuksensa ja siihen olisi liitettävä vankka seurantamekanismi;

14. tuomitsee jyrkästi yhä laajemmin esiintyvän rasismin ja muukalaisvihan, syrjinnän ja 
vihaan yllyttämisen sekä väkivallan, joihin uusfasistiset ja uusnatsijärjestöt ovat 
syyllistyneet useissa EU:n jäsenvaltioissa;

15. korostaa, että ehdottomana painopisteenä Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista 
koskevissa neuvotteluissa olisi käsiteltävä Yhdistyneessä kuningaskunnassa elävien tai 
eläneiden 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisten ja 27 jäsenvaltion EU:ssa elävien ja 
eläneiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksien ja etujen turvaamista; 
on erittäin huolestunut Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamista koskevien 
neuvottelujen nykytilanteesta ja katastrofaalisista seurauksista, joita sopimuksettoman 
eron vaihtoehdolla olisi yli viiden miljoonan ihmisen elämään; kehottaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Irlannin hallituksia varmistamaan, että Isossa-Britanniassa ja 
Pohjois-Irlannissa asuvien EU:n kansalaisten oikeuksia suojellaan brexitin jälkeen EU:n 
perussopimusten ja asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

16. pyytää komissiota toimimaan päättäväisesti ja nopeasti ja vaatimaan jäsenvaltioilta 
kaikki asiaankuuluvat tiedot ja tarkastukset, jotta varmistetaan, että Schengen-
järjestelmän eheys ja turvallisuus eivät vaarannu.
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