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EHDOTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) toisen osan 

”Syrjintäkielto ja unionin kansalaisuus” ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon vetoomuksen esittämistä koskevan oikeuden, joka on kirjattu SEUT-

sopimuksen 227 artiklaan ja työjärjestyksen 215–218 artiklaan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 53 artiklan, 

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä 

asioista, 

– ottaa huomioon 8. toukokuuta 2013 annetun komission kertomuksen ”Katsaus Euroopan 

unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 – EU:n kansalaiset: sinun oikeutesi, sinun 

tulevaisuutesi” (COM(2013)0269),  

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2014 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon 

2/2013, joka koskee ehdotusta sopimukseksi Euroopan unionin liittymisestä 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen, ja 

lausunnossa käsitellyt ongelmat, jotka liittyvät yhteensopivuuteen unionin lainsäädännön 

kanssa,  

A. ottaa huomioon, että unionin kansalaisuuteen liittyvät oikeudet sisältyvät 

perussopimuksiin ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan; toteaa, että Lissabonin 

sopimus on vahvistanut perusoikeuksien toteuttamista liittyen siihen, miten jäsenvaltiot 

panevat EU:n oikeutta täytäntöön kansallisella tasolla; toteaa, että perusoikeuskirjan 

voimaantulo loi yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa unionin kansalaisille suuria 

odotuksia sen suhteen, että Euroopassa oli koittanut uusi tehostettujen oikeuksien 

aikakausi; ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 51 artiklassa määrätään, että unionin 

jäsenvaltioiden sekä toimielinten, laitosten ja virastojen on kunnioitettava näitä oikeuksia 

ja noudatettava peruskirjan periaatteita ja edistettävä niiden soveltamista kukin 

toimivaltuuksiensa mukaisesti; toteaa, että komissio katsoo tämän artiklan rajoittavan sen 

tehtäviä perussopimusten valvojana; toteaa, että unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen lujittaa unionin sitoutumista 

perusoikeuksien suojaamiseen; 

B. toteaa, että demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden periaatteita ja ihmisarvon kunnioittamista 

voidaan edistää kansainvälisellä foorumilla vilpittömästi ainoastaan siinä tapauksessa, että 

kyseisiä periaatteita noudatetaan ja ne pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan ja 

perinpohjaisesti itse unionin jäsenvaltioissa; toteaa, että Eurobarometri-tutkimuksen 

mukaan oikeuslaitokseen luotetaan eräissä jäsenvaltioissa erittäin vähän;  
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C. toteaa, että lähes kolmannes parlamentin saamista vetoomuksista liittyy perusoikeuskirjan 

mukaisten perusoikeuksien väitettyyn rikkomiseen esimerkiksi kansalaisuuteen, neljään 

perusvapauteen, työllisyyteen, taloudellisiin olosuhteisiin, ympäristönsuojeluun ja 

kuluttajansuojaan, oikeusjärjestelmiin, äänioikeuteen ja demokraattiseen osallistumiseen, 

päätöksenteon avoimuuteen, vammaisuuteen, lasten oikeuksiin, koulutusmahdollisuuksiin 

tai kielellisiin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä; toteaa, että joissakin vetoomuksissa 

tuodaan esiin kysymyksiä, jotka liittyvät terveyteen ja terveydenhoidon sekä 

terveydenhoitopalveluiden saatavuuteen, ja kysymyksiä oikeudesta työhön talouskriisin 

suorana seurauksena; toteaa, että vetoomukset ovat yleensä varhaisin osoitus 

perusoikeuksien tilanteesta jäsenvaltioissa; 

D toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuimella on erityisesti yleisten oikeusperiaatteiden 

myötä keskeinen rooli perusoikeuksien suojaamisessa unionissa; toteaa, että unionin 

tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeuksien tuomioistuimen oikeuskäytännöt ovat 

yleensä keskenään samansuuntaisia; toteaa, että unionin liittymistä 

ihmisoikeusyleissopimukseen olisi harkittava uudelleen, kun otetaan huomioon unionin 

tuomioistuimen 18. joulukuuta 2014 antama lausunto; 

E. toteaa, että oikeus vetoomusten esittämiseen on luonut tiukan siteen unionin kansalaisten 

ja Euroopan parlamentin välille; toteaa, että eurooppalainen kansalaisaloite on luonut 

unionin kansalaisten ja toimielinten välille uuden suoran yhteyden, joka saattaa tehostaa 

perusoikeuksien ja kansalaisten oikeuksien kehittämistä; toteaa, että kansalaisten 

oikeuksiin kuuluu oikeus esittää vetoomuksia perusoikeuksiaan toteuttavina kansalaisina, 

kuten perusoikeuskirjan 44 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 227 artiklassa määrätään; 

F. toteaa yleisesti tunnustettavan, että kansalliset viranomaiset (oikeusviranomaiset sekä 

lainvalvonta- ja hallintoviranomaiset) ovat tärkeimpiä toimijoita huolehdittaessa 

perusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien ja vapauksien toteutumisesta käytännössä; 

G. toteaa, että komission olisi edelleen seurattava valppaasti jäsenvaltioita, jotka eivät ole 

kyenneet saattamaan unionin lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään tai ovat 

tehneet sen huonosti; toteaa, että unionin kansalaiset eivät ole saaneet riittävästi tietoja 

perusoikeuksistaan; 

H. toteaa, että erityisten elinten, kuten kansallisten ihmisoikeuslaitosten tai tasa-

arvolautakuntien, tehokkuus on tärkeää, jotta kansalaisia voidaan auttaa toteuttamaan 

paremmin perusoikeuksiaan siinä määrin kuin jäsenvaltiot soveltavat unionin 

lainsäädäntöä; 

I. toteaa, että talouskriisi ja julkisten palvelujen leikkaamiseen perustuvat 

säästötoimenpiteet, työntekijöiden perusoikeuksien kumoaminen, yksityistäminen ja 

julkisten menojen supistaminen ovat myös vaikuttaneet kielteisesti perusoikeuskirjan 

14 artiklassa tarkoitettuun laadukkaan koulutuksen yleiseen saatavuuteen, 31 artiklassa 

tarkoitettuun oikeudenmukaista ja ihmisarvoista työtä koskevaan oikeuteen, 35 artiklassa 

tarkoitettuun terveydenhoitoa koskevaan oikeuteen, 17 artiklassa tarkoitettuun 

omistusoikeuteen sekä 34 artiklassa tarkoitettuun sosiaali- ja toimeentuloturvaa koskevaan 

oikeuteen;  

J. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 39 ja 40 artiklassa on tunnustettu 
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asuinjäsenvaltioon perustuva äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 

vaaleissa ja kunnallisvaaleissa; toteaa, että liikkuvuutta koskevan oikeuden toteuttaminen 

ei saisi haitata kyseisiä oikeuksia; 

K. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään muun muassa sukupuoleen, 

rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin 

ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 

mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä; ottaa 

huomioon, että unioni voi SEUT-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyä 

syrjinnän eri lajien vastaista lainsäädäntöä; 

L. toteaa, että peruskirjaan on kirjattu oikeus hyvään hallintoon unionissa; toteaa, että siinä 

vahvistetaan myös oikeus tutustua unionin kolmen tärkeimmän toimielimen asiakirjoihin; 

toteaa, että Euroopan oikeusasiamies huolehtii siitä, että näitä oikeuksia kunnioitetaan; 

M. panee merkille, että vammaisten henkilöiden köyhyysaste on 70 prosenttia yleistä 

keskiarvoa korkeampi, mikä johtuu osittain heidän vähäisistä mahdollisuuksistaan saada 

työpaikka; 

N. toteaa, että peruskirjan 37 ja 38 artiklassa tunnustetaan oikeus siihen, että 

ympäristönsuojelun korkea taso sisällytetään unionin politiikkoihin; 

1. pitää vähemmistöihin, myös etnisiin ja kansallisiin vähemmistöihin, kohdistuvaa syrjintää 

valitettavana, sillä ihmisarvo on loukkaamaton; pyytää, että neuvostossa alettaisiin jälleen 

käsitellä syrjinnän vastaista direktiiviä, jonka avulla pyritään toteuttamaan henkilöiden 

tasavertaisen kohtelun periaate uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 

sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta; korostaa, että haavoittuvimmassa asemassa 

olevien kansalaisten, kuten vähemmistöihin kuuluvien ihmisten, erityistarpeet olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon; kehottaa neuvostoa ja komissiota toimimaan 

tehokkaasti ja vastuullisesti vaaliakseen unionin arvoja suhteessa niihin jäsenvaltioihin, 

jotka eivät täysin noudata velvoitteita, jotka aiheutuvat perussopimuksista ja liittyvät 

edellä mainittuihin kysymyksiin;   

2. pitää valitettavana, että eräissä jäsenvaltioissa ajetaan lakeja, jotka hankaloittavat 

perusoikeuskirjan asianmukaista noudattamista tai estävät sen kokonaan, koska niillä 

rajoitetaan kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, ilmaisunvapautta sekä kollektiivista 

neuvotteluoikeutta ja oikeutta toteuttaa työtaistelutoimenpiteitä; 

3. kehottaa komissiota varmistamaan pikaisesti, että jäsenvaltiot saattavat Euroopan unionin 

kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 

jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 

soveltavat sitä oikein, koska aiheesta esitetään tiuhaan vetoomuksia, joita saapuu myös 

puolisoilta ja lapsilta; toteaa, että eräissä jäsenvaltioissa on esitetty Bryssel II a -asetuksen 

yhteydessä entistä enemmän vetoomuksia, jotka koskevat lapsen huoltajuuskiistoja 

rajatylittävissä tapauksissa; toteaa, että vetoomuksia on esitetty etenkin eräiden 

jäsenvaltioiden viranomaisia vastaan näiden evättyä huoltajuuden vanhemmilta, jotka ovat 

käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen unionissa; 
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4. korostaa, että perussopimuksia on mahdollisesti muutettava, jotta niissä taattua 

perusoikeuksien suojaamista voidaan lujittaa lisää; 

5. kehottaa unionin jäsenvaltioita ja toimielimiä sitoutumaan täysipainoisesti lasten 

oikeuksien suojaamiseen rajatylittävissä perhekiistoissa; korostaa, että lasten oikeuksia on 

edistettävä unionin kaikissa politiikoissa, jotta voidaan varmistaa, että lapsen edut otetaan 

aina parhaiten huomioon;  

6. tähdentää, että unionin kansalaisten lasten etuja ja oikeuksia olisi suojattava 

asianmukaisesti sekä unionissa että sen rajojen ulkopuolella; edellyttää siksi yhteistyön 

tehostamista niiden laitosten kanssa, jotka ovat vastuussa lasten hyvinvoinnista unioniin 

kuulumattomissa Pohjoismaissa; katsoo, että unionin kaikkien kumppaneiden (myös 

ETA-maiden) olisi ratifioitava vuonna 1996 tehty yleissopimus toimivallasta, 

sovellettavasta lainsäädännöstä, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä 

yhteistyöstä lapsen huoltoa ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa; 

7. edellyttää, että lasten oikeuksien suojaamista korostetaan enemmän, etenkin autettaessa 

lapsia, jotka on viety heidän kotoaan ulkomailla oleskelun aikana; katsoo, että lapsen 

oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta olisi aina käytettävä perustana ratkaistaessa 

lastenhuoltajuuskiistoja, joissa on mukana muualla kuin omassa maassaan asuvia perheitä, 

koska kyseisessä yleissopimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen oikeuteen 

säilyttää henkilöllisyytensä;  

8. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen, jotta vuodesta 

2016 voidaan tehdä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen teemavuosi; 

9. korostaa, että komission tehtävä perussopimusten valvojana ei rajoitu sen varmistamiseen, 

että jäsenvaltiot saattavat lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaan se kattaa 

myös lainsäädännön täysimääräisen ja oikean soveltamisen erityisesti kansalaisten 

perusoikeuksien suojelemiseksi; pitää valitettavana, että käytännössä perusoikeuskirjan 

soveltamisalaa rajoitetaan, koska sen 51 artiklaa tulkitaan liian ahtaasti, mikä estää sen 

soveltamisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon; katsoo, että tätä lähestymistapaa 

olisi tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan täyttää perusoikeuksia koskevat unionin 

kansalaisten odotukset; muistuttaa, että kansalaisten odotukset ovat perusoikeuskirjan 

tiukkaa tulkintaa korkeammalla ja että tavoitteeksi olisi asetettava kyseisten oikeuksien 

toteutuminen mahdollisimman hyvin; pitää siksi valitettavana, että kun komissio vastaa 

perusoikeuksien mahdollista rikkomista koskeviin vetoomuksiin, se vetoaa usein siihen, 

että sillä ei ole toimivaltaa asiassa; kehottaa tässä yhteydessä ottamaan käyttöön 

suositusten seurantaa, järjestelmällistä arviointia ja antamista koskevan mekanismin, jolla 

edistetään perusarvojen yleistä kunnioittamista jäsenvaltioissa;  

10. muistuttaa, että perusoikeuksien kunnioittaminen taataan myös unioniin kuulumattomien 

maiden kansalaisille näiden ollessa unionin alueella ja että summittaiset palautukset, 

säilöönottokeskuksessa määrittelemättömän pitkään pitäminen tai perusterveydenhuollon 

epääminen ovat vastoin perusoikeuskirjan määräyksiä;   

11. viittaa oikeudelliseen tyhjiöön, joka liittyy kansalaisten oikeussuojan toteutumiseen, kun 

jäsenvaltiot eivät ole saattaneet heitä suoraan koskevaa EU:n lainsäädäntöä osaksi 

kansallista lainsäädäntöä tai ovat tehneet sen myöhässä; tähdentää, että perusoikeuksien 
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suojelemiseksi ja edistämiseksi on koordinoitava toimia kaikilla tasoilla, mukaan luettuna 

unionin toimielimet, jäsenvaltiot, alue- ja paikallisviranomaiset, kansalaisjärjestöt ja 

kansalaisyhteiskunta; 

12. korostaa, että kansalaisten on usein vaikea tietää, minkä instanssiin puoleen heidän olisi 

käännyttävä, kun heidän perusoikeuksiaan loukataan; korostaa, että tarvitaan selkeitä ja 

helposti saatavilla olevia tietoja, joilla pyritään välttämään sekaannukset perusoikeuskirjan 

soveltamisalasta ja sovellettavuudesta taikka oikeussuojan toteutumista koskevasta 

menettelystä; 

13. muistuttaa, että komissiolla on toimielimenä velvoite analysoida kansalaisten valitukset, 

jotka koskevat sekä perusoikeuksien mahdollista loukkaamista kun unioni ja jäsenvaltiot 

soveltavat unionin lainsäädäntöä tai kun jäsenvaltiot jättävät systemaattisesti 

perusoikeudet suojaamatta; 

14. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään toissijaisuusperiaatetta täysipainoisesti noudattaen 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan varmistaa laadukkaan terveydenhuollon, 

oikeuden, sosiaalipalvelujen ja laadukkaan opetuksen olevan kaikkien unionin 

122 miljoonan kansalaisen saatavilla ja etenkin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

uhan alla olevien kansalaisten saatavilla; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 

vammaisia henkilöitä koskevat konkreettiset ja aineettomat esteet poistetaan; korostaa, 

että kohtuuhintaisen energian saatavuus joka kotitalouteen on olennainen kysymys ja että 

asiassa on toteutettava kohdennettuja toimenpiteitä; kehottaa jäsenvaltioita myös 

tunnustamaan ympäristönsuojelun keskeiseksi tekijäksi, kun taataan perusoikeus 

terveyteen;  

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota poistamaan sisämarkkinoilla vielä olevat esteet, jotta 

vapaata liikkuvuutta koskeva oikeus toteutuisi täysipainoisesti; 

16. muistuttaa, että sosiaaliturvaetujen, työttömyysetuuksien, eläkkeiden ja terveydenhoidon 

siirrettävyys etenkin vammaisten henkilöiden tapauksessa sekä ammattitutkintojen ja 

akateemisten oppiarvojen tunnustaminen on tärkeää, jotta perusoikeudet ja 

kansalaisvapaudet voidaan toteuttaa täysin myös viime vuosina talouskriisin seurauksena 

lisääntyneen työntekijöiden liikkuvuuden yhteydessä; toteaa kuitenkin, että monilla 

kansalaisilla on edelleen vaikeuksia näiden oikeuksien käyttämisessä; toteaa, että 

korkeakoulututkintojen vastavuoroinen tunnustaminen on olennaista, jotta unionin 

kansalaisten liikkuvuus toteutuisi asianmukaisesti; 

17. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä, joilla 

varmistetaan, että kaikki äänestysikäiset unionin kansalaiset voivat käyttää äänioikeuttaan 

heihin vaikuttavissa kansallis- ja aluevaaleissa; 

18. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lainsäädäntöä ehdottaessaan pyrkimään löytämään 

tasapainon terrorismin vastustamisen ja toisaalta perusoikeuksien suojelun välillä, jotta 

perusoikeudet eivät vaarannu; 

19. on erityisen huolissaan siitä, että tietyissä jäsenvaltioissa on äskettäin hyväksytty 

lainsäädäntöä, joka rajoittaa perusoikeuksiksi tunnustettua ilmaisunvapautta ja 

kokoontumisvapautta; katsoo, että tällainen kansalaisoikeuksia vesittävä lainsäädäntö 
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johtaa demokratian rapautumiseen; 

20. pitää valitettavana ja paheksuttavana eräissä jäsenvaltioissa hyväksyttyä luonteeltaan 

hlbti-kammoista lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan homo-, ja biseksuaalisten sekä 

transihmisten sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltoa ja 

ilmaisunvapautta ja kiistetään kaikille kansalaisille kuuluva oikeus avioliiton solmimiseen 

ja perheen perustamiseen; 

21. kehottaa neuvostoa jatkamaan äitiysvapaata koskevan direktiivin käsittelyä, koska 

kyseinen säädös mahdollistaa sukupuolten aidon ja konkreettisen tasa-arvon ja luo 

yhdenmukaisuutta unionin tasolla; 

22. kehottaa komissiota 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; 

23. pyytää komissiota etenemään hyvää hallintoa koskevan oikeuden vakiinnuttamisessa 

tekemällä hyvää hallintotapaa koskevasta unionin säännöstöstä oikeudellisesti sitovan 

säädöksen; 

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan politiikallaan, että perusoikeuksia 

kunnioitetaan unionissa ja ne taataan ja niitä sovelletaan ja kehitetään edelleen 

asianmukaisella tavalla; kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään uudelleen siihen, että oikeus 

vetoomuksen esittämiseen ja oikeus saattaa asia oikeusasiamiehen käsiteltäväksi 

tunnustettaisiin kansalaisten keinoksi vaalia oikeuksiaan; 

25. on vuositasolla satojen esitettyjen vetoomusten vuoksi huolissaan siitä, että jäsenvaltiot 

eivät noudata asianmukaisesti unionin ympäristölainsäädännön (kuten 

ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin ja strategista ympäristöarviointia 

koskevan direktiivin) kirjainta eivätkä henkeä; pyytää komissiota tarkastelemaan 

lähemmin tällaisten tapausten asiasisältöä, etenkin kun vetoomukset koskevat jotain 

tiettyä tapausta; 

26. ottaa huomioon eurooppalaisen kansalaisaloitteen merkityksen uutena Lissabonin 

sopimuksella määriteltynä kansalaisten oikeutena, jolla pyritään lisäämään demokraattista 

osallistumista unionissa; pitää kansalaisaloitetta voimakkaana välineenä, jolla unionin 

kansalaisille annetaan välitön demokraattinen oikeus osallistua unionin päätöksentekoon, 

minkä ohella unionin kansalaisilla on oikeus esittää vetoomuksia Euroopan parlamentille 

ja hakea muutosta Euroopan oikeusasiamieheltä;  

27. kehottaa komissiota lujittamaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen roolia hyväksymällä 

asetuksen 211/2011 tarkistamisessa kansalaisystävällisen lähestymistavan, jolla 

ratkaistaan kaikki välineen puutteet; katsoo, että samalla on parannettava kansalaisille 

suunnattuja tietokampanjoita, jotka koskevat eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöä ja 

mahdollisuuksia vaikuttaa unionin päätöksentekoprosessiin;  

28. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita varmistamaan, että demokratian ja 

oikeusvaltion, ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden ja ihmisarvon 
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periaatteita ja ihmisarvoa kunnioitetaan sekä jäsenvaltioissa että kansainvälisissä 

yhteyksissä;  

29. kannattaa unionin koulutusohjelmia kansallisille tuomareille, jotka ovat tärkeimpiä 

toimijoita kansalaisten oikeuksien toteuttamisessa; varoittaa, että oikeus tehokkaaseen 

oikeussuojaan saattaa vaarantua tapauksissa, joissa kansalliset oikeudenkäyntimenettelyt 

viivästyvät kohtuuttomasti; toteaa, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi puututtava liiallisten 

oikeudellisten maksujen ja verojen kaltaisiin sosiaalis-taloudellisiin esteisiin, jotta voidaan 

huolehtia yhdenvertaisuutta oikeuden edessä ja tehokkaan oikeussuojan saatavuutta 

koskevasta periaatteesta; ottaa huomioon oikeudellisen epävarmuuden, joka aiheutuu 

kaikista jäsenvaltioiden uuteen lainsäädäntöön kuuluvista taannehtivista säännöksistä sekä 

samaa alaa koskevan sääntelyn alituisesta muuttamisesta ja joka tosiasiallisesti estää 

oikeussuojan saatavuuden; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että oikeussuojan 

saatavuutta koskevan oikeus toteutuu tehokkaasti ja että oikeusjärjestelmä on riippumaton, 

oikeudenmukainen, tehokas ja puolueeton ja toimii kohtuullisessa ajassa;   

30. kehottaa komissiota ottamaan huomioon 17. helmikuuta 2014 annetun Gönczin mietinnön, 

joka koskee oikeudenkäytön arviointia rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä ja jossa 

pidetään kansallisia oikeusjärjestelmiä koskevien tietojen puuttumista valitettavana; 

kehottaa siksi jäsenvaltioita tekemään täyttä yhteistyötä unionin toimielinten ja Euroopan 

neuvoston instituutioiden kanssa ja keräämään ja toimittamaan säännöllisesti 

puolueettomia, luotettavia, objektiivisia ja vertailukelpoisia tietoja oikeusjärjestelmistään; 

edellyttää tehokasta mekanismia, jolla arvioidaan säännöllisesti, miten jäsenvaltiot ovat 

kunnioittaneet unionin perusarvoja sellaisina kuin ne on esitetty Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja joka muodostaa perustan varhaisvaroitusta koskevalle 

välineelle; korostaa, että komissiolla on valtuudet haastaa Euroopan unionin 

tuomioistuimeen jäsenvaltio, joka ei ole noudattanut jotain perussopimuksista aiheutuvaa 

velvoitetta;   

31. pitää myönteisenä Euroopan oikeusportaalia, jota komissio pitää yllä ja jossa annetaan 

ammattilaisille ja suurelle yleisölle tietoja oikeusjärjestelmistä; pitää sitä käytännöllisenä 

välineenä, jolla parannetaan oikeussuojan saatavuutta ja jossa on erillinen perusoikeuksia 

koskeva osio, jonka avulla pyritään tiedottamaan kansalaisille, mihin heidän on 

ilmoitettava perusoikeuksiensa loukkaamista koskevista tapauksista. 
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