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Arvoisa puheenjohtaja

Minulla on ilo ilmoittaa, että valiokuntien puheenjohtajakokouksen 12. helmikuuta 2019 
tekemän ja puheenjohtajakokouksen 14. helmikuuta 2019 hyväksymän päätöksen perusteella 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta päätti 26. helmikuuta 2019 antaa 
edellä mainitussa menettelyssä lausunnon kirjeen muodossa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 56 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Valiokunta hyväksyi kyseisen lausunnon kokouksessaan 13. tammikuuta 2020. Viimeksi 
mainitussa kokouksessa se päätti pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset suositusluonnokseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy.
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Toimitan tämän vuoksi valiokunnallenne kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan lausunnon, jossa on kaksi osaa: osa A (Yleiset huomautukset) ja osa B 
(kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvat 
alakohtaiset huomautukset). Lausunnossa käsitellään kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, jotka ovat välttämättömiä 
hallitulle ja asianmukaisesti valmistellulle eroprosessille. Näitä ovat EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten oikeudet ja tilanne, henkilötietojen suoja, turvapaikka-, 
muuttoliike- ja rajaturvallisuusasiat sekä turvallisuus, yhteistyö lainvalvonnan alalla ja 
rikosoikeudellinen yhteistyö. Tämän vuoksi lausunnossa otetaan kantaa vain eroamista 
koskevan sopimusluonnoksen tekstiin, myös EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan 
yhteistyön kannalta.

Kunnioittavasti

Juan Fernando López Aguilar



AL\1196572FI.docx 3/7 PE646.763v02-00

FI

EHDOTUKSET

A. Yleiset huomautukset

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta korostaa tarvetta varmistaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset ovat mahdollisimman rajalliset. Tämä on 
erityisen tärkeää edellä mainituissa, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä, koska ne vaikuttavat ihmisten elämän 
keskeisiin asioihin.  

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta katsoo, että erosopimuksella 
pyritään takaamaan puitteet hallitulle erolle, joka vähentää Yhdistyneen kuningaskunnan eron 
aiheuttamia haitallisia vaikutuksia mahdollisimman paljon. 

Valiokuntamme katsoo lisäksi, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä tulevassa 
kansainvälisessä yhteistyössä on kuvastuttava jatkossakin se, että kumpikin taho kunnioittaa 
kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteetta.

B. Alakohtaiset huomautukset

1. Kansalaisten oikeudet

Euroopan parlamentin 14. toukokuuta 2018 antaman päätöslauselman1 mukaisesti olisi 
varmistettava, että ”brexit ei vaikuta laillisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n 
kansalaisten ja laillisesti EU-27:ssä asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten 
oikeuksiin”. Valiokuntamme pitää myönteisenä, että erosopimus on suuri edistysaskel tämän 
parlamentille keskeisen vaatimuksen täyttämisessä. On myös myönteistä, että tätä kysymystä 
koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n velvoitteet perustuvat vastavuoroisuuteen. 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle on ratkaisevan tärkeää, että 
erosopimuksessa kansalaisten oikeudet ja niiden juridinen tulkinta pysyvät ennallaan 
siirtymäkaudella, jolloin Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n kansalaisilla on riittävästi tilaa 
ja aikaa tehdä elämäänsä koskevia suunnitelmia. Sopimuksen 39 artiklan määräyksillä taataan 
myös ”elinikäinen turva”, ja positiivista on myös, että Euroopan unionin tuomioistuimella 
säilyy toimivalta myös EU-eron jälkeen ja että ennen siirtymäkauden päättymistä vahvistettu 
oikeuskäytäntö on sitovaa. Valiokuntamme pitää lisäksi myönteisenä, että erosopimuksen 
määräykset kattavat myös nykyiset perheenjäsenet ja myöhemmin syntyvät lapset ja tähän 
liittyvät perheenyhdistämistä koskevat takuut, suojan maastakarkotusta vastaan, 
oleskeluoikeuden todistamista koskeviin vaatimuksiin liittyvät suojatoimet ja asiaankuuluvat 
menettelyyn liittyvät oikeudet. Lisäksi se pitää myönteisenä Yhdistyneen kuningaskunnan 
asiaankuuluvaa vakuutusta, että se ei siirtymäkaudella – viimeaikaisesta käytännöstä poiketen 
– vaadi kattavaa sairausvakuutusturvaa niiltä unionin kansalaisilta, jotka hakevat väliaikaista 
tai pysyvää oleskelustatusta. 

Erosopimuksessa on myös joitakin varaumia, koska tiettyihin ryhmiin kuuluvat kansalaiset, 
joihin nykyisin sovelletaan unionin oikeutta Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan 

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14. maaliskuuta 2018, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulevien suhteiden puitteista (2018/2573(RSP))
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mukaan, eivät kuuluisikaan sen soveltamisalan piiriin (esim. Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaiset, jotka palaavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan perheenjäsenten kanssa, jotka 
eivät ole EU:n kansalaisia, vammaiset henkilöt ja heidän avustajansa, Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa asuvat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on tiiviit oikeudelliset siteet 
jäsenvaltioihin, kuten esimerkiksi EU:ssa syntyneet kolmansien maiden kansalaiset, 
pakolaisaseman saaneet henkilöt ja kansalaisuudettomat henkilöt). Yleisesti ottaen 
erosopimuksen määräyksillä luodaan järjestelmä, jolla vähintäänkin taataan jonkinlainen 
oikeusvarmuus ja ennakoitavuus, ja niiden avulla suojellaan suurelta osin EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia, jotka johtuvat oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen ja unionin kansalaisuudesta.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on huolissaan siitä, että Pohjois-
Irlannin asukkailla on tulevaisuudessa erilaiset oikeudet kansalaisuutensa perusteella; vaatii, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset varmistavat, ettei Pohjois-Irlannin 
kansalaisten oikeuksia heikennetä ja että pitkänperjantain sopimusta noudatetaan kaikilta osin.

Tämänhetkisessä tilanteessa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla ei tule enää 
siirtymäkauden päättymisen jälkeen olemaan oikeutta liikkua vapaasti siitä jäsenvaltiosta, 
jossa he oleskelivat, toiseen jäsenvaltioon. Voidakseen liikkua edelleen vapaasti he voisivat 
ainoastaan anoa jonkin jäsenvaltion kansalaisuutta kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön nojalla tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaa unionin 
oikeuden nojalla. Valiokunta katsoo, että tulevassa kansainvälisessä sopimuksessa olisi 
määrättävä erosopimuksessa vahvistettujen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten oikeuksien soveltamisen jatkamisesta myös siirtymäkauden jälkeen. Lisäksi 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pitää tärkeänä, että  kansalaisten 
oikeuksiin liittyvien käytännön toimien jatkaminen – esimerkiksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa vastavuoroisuuden 
periaatetta noudattaen – muodostaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tulevan 
kansainvälisen sopimuksen kulmakiven ja on sen erottamaton osa. On myös välttämätöntä, 
että kukin EU:n 27 jäsenvaltiosta selventää puitteet, joita se soveltaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisiin, jotka haluavat saada maassa oleskelevan henkilön aseman. 
Prosessin helpottamiseksi tähän liittyvien toimenpiteiden olisi oltava helppokäyttöisiä ja 
avoimia sekä maksuttomia.

Lisäksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on huolissaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten käyttöön ottamasta nykyisestä EU:n 
oleskelustatusjärjestelmästä, jonka puitteissa unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä 
voivat hakea väliaikaista tai pysyvää oleskelustatusta Yhdistyneestä kuningaskunnasta. 
Erityisesti seuraaviin seikkoihin olisi puututtava mahdollisimman pian ja viimeistään 
siirtymäkauden loppuun mennessä: 

i)  sen varmistaminen, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten olisi ryhdyttävä 
erityistoimiin ratkaistakseen ongelmat, jotka liittyvät siihen, että hakemukset on tehtävä 
sähköisessä muodossa (tiettyihin ryhmiin kuuluvien unionin kansalaisten vaikeudet päästä 
käyttämään sovellusta, väliaikaisen oleskelustatuksen myöntäminen virheellisesti 
automaattisesti pysyvän oleskelustatuksen sijaan, se, ettei eri asiakirjoja voi toimittaa 
paperiversioina), sekä muihin haasteisiin sovelluksen käytössä; 
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ii) sen varmistaminen, että järjestelmän toimintaa tarkasteleva ja valvova riippumaton 
valvontaviranomainen on täysin riippumaton ja että unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä jättämät kanteet käsitellään nopeasti;

iii) sen varmistaminen, että ryhdytään toimiin yhteyden saamiseksi haavoittuvassa 
asemassa oleviin ihmisiin ja puututaan heidän tilanteeseensa ennen määräajan päättymistä ja 
sen jälkeen, ja lievennetään seurauksia niille unionin kansalaisille, jotka ilman omaa syytään 
eivät pysty jättämään EU:n oleskelustatusjärjestelmään hakemusta määräajassa; on vältettävä 
niiden ihmisten kriminalisointi, syrjintä ja karkotukset, joilla olisi normaalisti oikeus oleskella 
alueella.

2. Tietosuoja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta kannattaa erosopimuksen 
tietosuojaa koskevaa tavoitetta varmistaa, että jatketaan niiden ihmisten henkilötietojen suojaa 
unionissa, joiden henkilötietoja käsitellään Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen erottua 
unionista. Sopimuksen 70 ja 71 artiklassa määrätään puitteista, joilla tämä tavoite 
saavutettaisiin siirtymäkauden aikana ja sen jälkeen. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että 
komissio aloittaa viipymättä Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön 
asianmukaisuuden arvioinnin. 

Vaikka sopimuksen määräyksillä vahvistetaan selkeästi velvoite varmistaa EU:n kansalaisten 
suojelu brexitin jälkeen, toteutettavien käytännön menettelyjen on kuitenkin oltava kyseisen 
tavoitteen mukaisia. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta korostaa, 
että on tarpeen analysoida tarkkaan ja perusteellisesti Yhdistyneen kuningaskunnan 
tietosuojalainsäädäntöä, jotta voidaan osoittaa, että kaikkia unionin tietosuojalainsäädännössä 
säädettyjä vaatimuksia, erityisesti asetusten (EU) 2016/679 ja (EU) 2018/1725 ja direktiivin 
(EU) 2016/680 säännöksiä, sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä noudatetaan. 
Tarkoituksena on varmistaa, että suoja on periaatteessa samalla tasolla kuin Euroopan 
unionissa. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta panee merkille, että 
Yhdistynyt kuningaskunta on saattanut EU:n tietosuojapaketin osaksi kansallista 
lainsäädäntöään. Se olisi perusta asianmukaisuuden arvioinnille. Kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunta katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
Yhdistyneen kuningaskunnan nykyiseen lainsäädäntökehykseen, joka koskee kansallista 
turvallisuutta tai lainvalvontaviranomaisten suorittamaa tai maahanmuuttoon liittyvissä 
asioissa suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä. Se muistuttaa, että Temporan kaltaiset 
laajamittaiset valvontaohjelmat eivät välttämättä vastaa EU:n tietosuojasääntöjä, ja siksi se 
suosittaa vakavasti, että otetaan huomioon alaa koskeva oikeuskäytäntö, kuten esimerkiksi 
asiassa Schrems annettu tuomio2.

Mikäli Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännöstä ei voida tehdä sen 
asianmukaisuuden vahvistavaa päätöstä, Euroopan unionin olisi korostettava, että 

2 Unionin tuomioistuimen tuomio, annettu 6. lokakuuta 2015, asiassa C-362/14, Maximillian Schrems v. Data 
Protection Commissioner
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kansainvälisissä siirroissa on noudatettava tietosuojasääntöjä, jotta voidaan varmistaa, että 
unionin tietosuojalainsäädännössä vahvistettu suoja jatkuu vaaditulla tavalla. 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta kehottaa myös jäsenvaltioiden 
tietosuojaviranomaisia seuraamaan ennakoivasti koko eroprosessia, jotta ne voivat edistää 
onnistunutta ja hallittua eroa, jossa rekisteröityjen oikeuksien toteutumista ei estetä.  

3. Turvallisuus, lainvalvonta ja rikosoikeudellinen yhteistyö

Erosopimuksessa määrätään selkeistä ja yksityiskohtaisista järjestelyistä, joita sovelletaan 
vireillä olevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä rikosoikeudellisen yhteistyön alalla. 
Siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan asiaankuuluvan, selkeästi osoitetun unionin oikeuden 
soveltamista, mahdollistaa edellä mainittujen menettelyjen saattamisen päätökseen 
oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti, mikä on rikosoikeuden ja siihen liittyvien 
menettelyjen yleinen periaate.

Lainvalvonnan ja sisäisen turvallisuuden osalta erosopimuksessa määrätään, että eronsa 
jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta menettää oikeuden käyttää unionin tietojärjestelmiä, joista 
tärkein on Schengenin tietojärjestelmä, jossa on tietoa sekä kolmansien maiden että EU:n 
kansalaisista. Erosopimuksessa määrätään siirtymäkauden aikaisista toimenpiteistä, joiden 
avulla Yhdistynyt kuningaskunta voi jatkaa tietojen vaihtamista järjestelmien välityksellä 
siirtymäkauden loppuun saakka. Useiden tärkeiden tietojärjestelmien, kuten Schengenin 
tietojärjestelmän ja SIENA-järjestelmän, osalta sopimuksessa määrätään myös tietyin 
edellytyksin annettavasta mahdollisuudesta vaihtaa operatiivisia tietoja rajoitetun ajan 
siirtymäkauden päättymisen jälkeen, jotta voidaan varmistaa, ettei järjestelmissä 
siirtymäkauden lopussa olevien tietojen operatiivinen arvo katoa. Näillä sopimukseen 
sisältyvillä järjestelyillä on tarkoitus vähentää haittavaikutuksia, joita tulisi, kun yhteys 
unionin tietojärjestelmiin katkeaisi äkillisesti. On syytä huomioida, että sopimuksessa 
varataan riittävästi aikaa neuvotella joidenkin EU:n järjestelmien, esimerkiksi 
matkustajarekisterin (PNR), tulevista järjestelyistä matkustajarekisteritietojen vaihtamiseksi 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä. Myös unionin tuomioistuimen olisi arvioitava 
tätä. 

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta parlamentti muistuttaa, että 
Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan suhteen kehystä koskevassa 
poliittisessa julistuksessa viitataan kattavaan ja tasapainoiseen turvallisuusalan 
kumppanuuteen, joka takaa vastavuoroiset järjestelyt, joiden avulla voidaan vaihtaa 
matkustajarekisteritietoja oikea-aikaisesti, tosiasiallisesti ja tehokkaasti sekä tallentaa näiden 
tietojen käsittelyn tulokset vastaaviin kansallisiin matkustajarekisteritietojen 
käsittelyjärjestelmiin ja joiden avulla voidaan käsitellä myös DNA-, sormenjälki- ja 
ajoneuvorekisteritietoja (Prüm), sekä Europolin ja Eurojustin välityksellä tehtävän 
operatiivisen yhteistyön. On kuitenkin muistettava, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ei 
ole ollut velvollinen osallistumaan unionin toimiin poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön aloilla Lissabonin sopimuksessa vahvistetun osallistumatta jättämistä 
koskevan mekanismin mukaisesti, se on kuitenkin osallistunut lainsäädäntötoimiin 
tapauskohtaisesti, ja vaikka siellä äänestettiin vuonna 2016 unionista eroamisen puolesta, 
näyttää siltä, että Yhdistynyt kuningaskunta haluaa edelleen osallistua tiettyihin 
poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alan toimiin myös 
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erottuaan unionista. Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiselle poliisiyhteistyöhön ja 
rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön on oltava selkeät ja pysyvät puitteet sen 
sijaan, että asioista päätettäisiin tapauskohtaisesti.  Yksilön perusoikeuksien kunnioittaminen, 
mukaan lukien Euroopan ihmisoikeussopimuksen jatkuva noudattaminen ja soveltaminen, 
sekä henkilötietojen riittävä suoja ja tehokkaat oikeudelliset takeet ovat olennaisia 
ennakkoedellytyksiä tämän yhteistyön toteutumiselle. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunta katsoo, että kyseisen yhteistyön ehdottomana ehtona on oltava edellä 
mainittujen periaatteiden kunnioittaminen. Parlamentti palauttaa mieliin, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset kopioivat Schengenin tietojärjestelmässä käsiteltyjä tietoja, 
mikä rikkoo unionin tietosuojalainsäädäntöä, ja että tähän päivään mennessä rikkomusta ei ole 
korjattu. Tämän vuoksi ja edellä mainittujen ennakkoedellytysten mukaisesti parlamentti 
kehottaa neuvostoa ja komissiota korjaamaan kyseisen vakavan rikkomuksen ja muut vakavat 
loukkaukset ennen kuin yhteistyömuodoista neuvotellaan. Tämän jälkeen tilanne on 
arvioitava nopeasti ja yksityiskohtaisesti ja asiasta on raportoitava asiaankuuluvalla tavalla 
parlamentille.

4. Turvapaikka-asiat, muuttoliike ja rajaturvallisuus

Yleisesti ottaen erosopimuksessa hädin tuskin mainitaan tuleva yhteistyö turvapaikka-
asioiden, muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden aloilla. 

Tästä syystä olisi tarpeen selvittää, miten Yhdistynyt kuningaskunta haluaa jatkaa Euroopan 
yhteistä turvapaikkajärjestelmää, erityisesti Dublin-järjestelmää, koskevaa yhteistyötä EU:n 
kanssa, koska Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu nykyään useiden välineiden 
toteuttamiseen.  Myös EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa yhteistyötä 
muuttoliikkeen alalla, mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö, olisi selvitettävä 
asiaankuuluvalla tavalla. Riippuen siitä, jatkaako Yhdistynyt kuningaskunta osallistumista 
unionin ohjelmiin, tulevassa sopimuksessa olisi oltava turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastoa koskevat järjestelyt, koska Yhdistynyt kuningaskunta saa rahastosta tällä 
hetkellä eniten tukea (palauttamisalan toimia varten). 

Rajaturvallisuuden alalla Yhdistyneestä kuningaskunnasta ei voi nykyään tulla Frontexin 
varsinaista jäsentä, koska se päätti olla osallistumatta Schengenin säännöstön tätä koskeviin 
osiin. Se tekee kuitenkin yhteistyötä Frontexin kanssa monin tavoin, mukaan lukien 
operatiivinen tuki palauttamiseen ja rajaturvallisuuteen liittyvillä aloilla ja tarkkailijana 
toimiminen Frontexin hallintoneuvostossa. Olisi tärkeää selvittää Frontexin ja Yhdistyneeseen 
kuningaskunnan tulevia suhteita aikana, jolloin Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas 
maa. Samoin on tarpeen määrittää EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevat suhteet 
tietojenvaihtoa ja rajaturvallisuusalalla käytettäviä laaja-alaisia tietojärjestelmiä varten, 
erityisesti uusien muodollisuuksien oikeusvarmuuden ja hallintotavan selvittämiseksi.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta kehottaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa suosittamaan, että parlamentti antaa 
hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (2018/0427(NLE)).


