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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta – vuosikertomus 2018 (2019/xxxx(INI)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen 2018,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artiklan, 
24 artiklan kolmannen kohdan ja 228 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11, 41, 42 ja 43 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen 
94/262/EHTY, EY, Euratom oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista1,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2001 hyväksymänsä Euroopan hyvän hallintotavan 
säännöstön,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja Euroopan 
oikeusasiamiehen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan 
1. huhtikuuta 2006,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman oikeusasiamiehen 
strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n 
neuvoston valmisteluelimissä2,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman vetoomusvaliokunnan 
vuonna 2018 käsittelemistä asioista3,

– ottaa huomioon aikaisemmat Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan ja 232 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2018 toimitettiin 
virallisesti parlamentin puhemiehelle xxx 2019 ja että oikeusasiamies Emily O’Reilly 
esitteli kertomuksen vetoomusvaliokunnalle Brysselissä 4. syyskuuta 2019;

B. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 24 ja 228 artiklalla Euroopan 
oikeusasiamiehelle annetaan valtuudet ottaa vastaan kanteluja unionin toimielinten, 

1 EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0045.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0114.



PE639.781v01-00 4/10 PR\1186177FI.docx

FI

elinten ja laitosten toiminnassa ilmenneistä epäkohdista, lukuun ottamatta Euroopan 
unionin tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöelimenä; 

C. toteaa, että vuonna 2018 oikeusasiamies käynnisti 490 tutkimusta, joista 
482 käynnistettiin kantelun perusteella ja 8 oli oma-aloitteisia, ja päätti 545 tutkimusta 
(534 kantelun perusteella aloitettua ja 11 oma-aloitteista tutkimusta); ottaa huomioon, 
että valtaosa tutkimuksista koski komissiota (285 tutkimusta eli 58,2 prosenttia), joista 
seuraavaksi suurin määrä koski EU:n virastoja (43 tutkimusta eli 8,8 prosenttia) ja loput 
jakautuivat seuraavasti: Euroopan parlamentti (30 tutkimusta eli 6,1 prosenttia), 
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) (23 tutkimusta eli 4,7 prosenttia), 
Euroopan ulkosuhdehallinto (23 tutkimusta eli 4,7 prosenttia), Euroopan 
investointipankki (16 tutkimusta eli 3,3 prosenttia), Euroopan petostentorjuntavirasto 
(OLAF) (14 tutkimusta eli 2,8 prosenttia) ja muut toimielimet (56 tutkimusta eli 
11,4 prosenttia);

D. ottaa huomioon, että oikeusasiamiehen vuonna 2018 päättämien tutkimusten kolme 
yleisintä aihetta olivat avoimuus, vastuuvelvollisuus sekä tietojen ja asiakirjojen 
saatavuus (24,6 prosenttia), palvelukulttuuri (19,8 prosenttia) ja harkintavallan 
asianmukainen käyttö (16,1 prosenttia); toteaa, että muita aiheita olivat menettelyyn 
kuuluvien oikeuksien, kuten kuulluksi tulemista koskevan oikeuden, noudattaminen, 
perusoikeuksien kunnioittaminen, palvelukseenotto, eettiset kysymykset, julkinen 
osallistuminen EU:n päätöksentekoon, myös rikkomusmenettelyissä, moitteeton 
varainhoito EU:n hankintasopimusten, avustusten ja sopimusten osalta sekä unionin 
henkilöstökysymysten hyvä hallinta;

E. toteaa, että vuoden 2018 strategisessa toiminnassaan oikeusasiamiehen toimisto 
käynnisti viisi uutta strategista tutkimusta, jotka koskevat vammaisten henkilöiden 
kohtelua yhteisessä sairausvakuutusjärjestelmässä, komission verkkosivustojen 
saavutettavuutta vammaisille henkilöille, Euroopan lääkeviraston ennakkotoimituksia 
koskevia toimia, EU:n henkilöstöä koskevien pyöröovi-ilmiöihin kuuluvien tilanteiden 
hallintaa komissiossa ja neuvoston lainsäädäntötyön vastuuvelvollisuutta; toteaa, että 
oikeusasiamies käynnisti vuonna 2018 kymmenen strategista aloitetta, jotka koskevat 
muun muassa kielten käyttöä ja häirinnänvastaisia käytäntöjä EU:n virkamieskunnassa 
ja lasten suojelua maahanmuutossa; 

F. ottaa huomioon, että oikeusasiamies otti vuonna 2018 käyttöön uuden verkkosivuston, 
jossa on uusittu ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä mahdollisten kantelujen tekijöille; 
ottaa huomioon, että oikeusasiamiehen nopeutettu menettely kanteluille, jotka koskevat 
tutustumista asiakirjoihin, heijastaa oikeusasiamiehen sitoumusta antaa apua ja tehdä 
päätöksiä 40 päivän kuluessa avun hakemisesta kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä; 
toteaa, että tämä uusi aloite on osa strategiaa, jolla parannetaan oikeusasiamiehen 
toimiston tehokkuutta;

G. toteaa, että tutkimuksessaan oikeusasiamies havaitsi, että neuvoston avoimuuden puute 
lainsäädäntöasiakirjojen saatavuuden suhteen ja sen nykyiset päätöksentekoprosessin 
avoimuutta koskevat käytännöt, erityisesti valmisteluvaiheessa Coreperissa ja 
työryhmätasolla, ovat hallinnollisia epäkohtia;

H. ottaa huomioon, että oikeusasiamies käynnisti vuonna 2018 häirinnän vastaisen 
strategian, jonka avulla tarkastetaan, mitä häirinnän vastaisia toimintalinjoja EU:n 
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hallinnossa on käytössä; ottaa huomioon, että oikeusasiamies päätti vuonna 2018 
kirjoittaa 26:lle EU:n toimielimelle ja virastolle ja pyytää yksityiskohtaisia tietoja 
toimintalinjoista ja niiden täytäntöönpanosta;

I. toteaa, että oikeusasiamies on osa EU:n kehystä, jolla suojellaan, edistetään ja valvotaan 
vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa EU:n toimielinten tasolla;

1. pitää myönteisenä Euroopan oikeusasiamiehen antamaa vuoden 2018 vuosikertomusta;

2. antaa Emily O’Reillylle tunnustusta hänen erinomaisesta työstään ja rakentavista 
ponnisteluistaan, joilla pyritään parantamaan EU:n hallinnon laatua sekä sen 
kansalaisille tarjoamien palvelujen saatavuutta ja laatua;

3. korostaa, että on tärkeää taata neuvoston hallussa olevien asiakirjojen avoimuus ja 
niiden saatavuus; korostaa, että oikeusasiamiehen toiminnalla lisätään EU:n 
lainsäädäntöprosessin vastuuvelvollisuutta yleisön kannalta;

4. vaatii neuvostoa toisena unionin kahdesta lainsäätäjästä sovittamaan 
työskentelymenetelmänsä perussopimuksissa vaaditun parlamentaarisen demokratian 
vaatimuksiin sen sijaan, että se toimii diplomaattisena foorumina, jollaiseksi sitä ei ole 
tarkoitettu;

5. kehottaa oikeusasiamiestä seuraamaan jatkossakin pyöröovi-ilmiötä koskevien, 
syyskuussa 2018 voimaan tulleiden komission tarkistettujen sääntöjen täytäntöönpanoa;

6. toteaa, että EU:n päätöksentekoprosessissa tarvitaan avoimuutta; pitää hyvänä 
ajatuksena, että kolmen toimielimen yksiköt kehittävät yhdessä yhteisen 
lainsäädäntöportaalin, joka tarjoaisi muille kuin asiantuntijoille käyttäjäystävällisen 
kanavan saada tietoa meneillään olevista lainsäädäntömenettelyistä; 

7. kannattaa lopullisten trilogiasiakirjojen julkaisemista; panee merkille, että asiassa De 
Capitani (T-540/15) maaliskuussa 2018 annetussa tuomiossa todetaan, että yleistä 
luottamuksellisuutta koskevaa olettamaa ei sovelleta neljä saraketta sisältävissä 
asiakirjoissa esitettyihin toimielinten kantoihin; toteaa, että trilogiasiakirjojen 
sisältämän asiasisällön arkaluonteisuus ei sinällään ollut riittävä syy evätä oikeutta 
tutustua asiakirjoihin; 

8. toistaa, että EKP:n riippumattomuus antaa sen johtokunnan jäsenille vapauden päättää 
vastuullisesti ja asianmukaista vastuuvelvollisuutta noudattaen osallistumisesta 
foorumeihin, suurelta yleisöltä suljetut foorumit mukaan lukien, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena EKP:n rahapolitiikan parhaan mahdollisen hoitamisen kannalta; ottaa 
huomioon oikeusasiamiehen 5. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon;

9. kehottaa komissiota varmistamaan sen ja jäsenvaltioiden välillä käydyssä 
epävirallisessa vuoropuhelussa avoimuuden ja asiakirjojen ja tietojen saatavuuden 
vastaanotettuja EU Pilot -menettelyjä koskevien vetoomusten osalta; kehottaa 
komissiota omaksumaan erilaisen lähestymistavan EU:n lainsäädännön rikkomista 
koskeviin tutkimuksiin ja käynnistämään rikkomusmenettelyjä, jotka eivät perustu 
yksinomaan EU Pilot -järjestelmään;
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10. pitää tärkeänä toteutettuja toimia, joilla parannetaan rikkomusmenettelyissä tehtyjen 
päätösten avoimuutta; muistuttaa, että vuonna 2014 komissio perusti Europa-
verkkosivustolle keskitetyn foorumin, jossa on kattavat tiedot rikkomuksista; korostaa, 
että komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja yleisölle EU:n lainsäädännön 
soveltamisen valvontaa koskevissa vuosikertomuksissaan tietoa EU Pilot -tapauksista ja 
rikkomustapauksista;

11. tukee oikeusasiamiehen sitoutumista EU:hun liittyvän eturyhmätoiminnan avoimuuden 
parantamiseen; tukee komission sitoutumista asiantuntijaryhmiä koskevien 
tarkistettujen horisontaalisten sääntöjen täytäntöönpanoon myös avoimuuden ja 
eturistiriitojen osalta; korostaa, että on tärkeää rekisteröidä yksityisiä etuja edustavat 
henkilöt ja organisaatiot avoimuusrekisteriin, jotta nimitykset voidaan tehdä 
horisontaalisten sääntöjen mukaisesti; 

12. korostaa, että on tärkeää noudattaa lokakuusta 2018 alkaen olemassa olevaa käytäntöä 
merkitä avoimuusrekisteriin luettelo kokouksista, joita rekisteröityneillä on ollut 
komission jäsenten, heidän kabinettiensa jäsenten ja pääjohtajien kanssa;

13. korostaa, että tarvitaan toimielinten välinen sopimus avoimuusrekisteristä, joka kattaa 
Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston; tukee tammikuussa 2018 aloitetuissa 
ensimmäisissä linjakokouksissa ja neuvotteluissa tehtyä työtä;

14. panee huolestuneena merkille, että nykyinen komissio ei käyttänyt erityistä pääsihteerin 
nimitysmenettelyä, ja pyytää uutta komissiota tekemään niin; 

15. kannattaa komission 31. tammikuuta 2018 antamaa ehdotusta uusista Euroopan 
komission jäsenten toimintasäännöistä; kannattaa vahvistettuja uusia sääntöjä, joilla 
pidennettiin toimikauden jälkeisen toiminnan pakollista ilmoittamista koskevaa 
määräaikaa ja asetettiin komission entisille jäsenille kielto lobata komissiota;

16. toistaa painokkaasti, että kaikissa EU:n toimielimissä on sovellettava tiukkoja 
moraalisia ja eettisiä sääntöjä ja normeja, jotta voidaan varmistaa kunniallisuuden ja 
pidättyvyyden noudattaminen; 

17. kehottaa oikeusasiamiestä seuraamaan, noudattaako yhteinen 
sairausvakuutusjärjestelmä (JSIS) YK:n vammaisyleissopimusta; kehottaa komissiota 
päivittämään yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän toimintaa koskevien yleisten 
täytäntöönpanosäännösten tekstiä vammaisten ja vakavasti sairaiden henkilöiden 
sairauskulujen osalta;

18. suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen hyvän hallinnon palkintoon, jolla annetaan 
tunnustusta EU:n virkamieskunnan pyrkimyksille löytää innovatiivisia tapoja panna 
täytäntöön kansalaislähtöisiä toimintalinjoja;

19. kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan yhteistyötä kansallisten oikeusasiamiesten 
kanssa Euroopan oikeusasiamiesten verkoston välityksellä;

20. ilmaisee arvostavansa oikeusasiamiehen ja hänen työryhmänsä erinomaista yhteistyötä 
vetoomusvaliokunnan kanssa;
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21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan 
mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille ja niiden oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille 
elimille.
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PERUSTELUT

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 20184 toimitettiin virallisesti Euroopan 
parlamentin puhemiehelle xxx 2019, ja oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli kertomuksen 
vetoomusvaliokunnalle Brysselissä 4. syyskuuta 2019.

Oikeusasiamiehen tehtävät on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 24 ja 228 artiklaan. 

Oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehelle on vahvistettu SEUT:n 24 artiklassa sekä EU:n 
perusoikeuskirjan 43 artiklassa. 

SEUT:n 228 artiklan mukaan Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen, jolla on 
valtuudet ottaa vastaan unionin kansalaisilta sekä niiltä luonnollisilta henkilöiltä tai 
oikeushenkilöiltä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa, kanteluja unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa ilmenneistä 
epäkohdista, lukuun ottamatta Euroopan unionin tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöelimenä.

Hallinnollinen epäkohta merkitsee huonoa tai epäonnistunutta hallintoa. Sitä ilmenee, jos 
toimielin ei toimi lain mukaisesti, ei noudata hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo 
ihmisoikeuksia.

SEUT:n 15 artikla sisältää perussopimusten nykyisen version keskeisen näkökohdan, joka 
liittyy tiiviisti oikeusasiamiehen toimintaan. SEUT:n 15 artiklassa määrätään, että unionin 
toimielimet, elimet ja laitokset toimivat mahdollisimman avoimesti edistääkseen hyvää 
hallintotapaa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen. Lisäksi siinä 
määrätään, että kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka 
asuvat jossain jäsenvaltiossa, tai kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen 
kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua unionin toimielinten, elinten ja laitosten 
asiakirjoihin.

Täydentävä ja erityisesti oikeusasiamiehen rooliin liittyvä kulmakivi on EU:n 
perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohta, jossa korostetaan, että ”jokaisella on oikeus siihen, että 
unionin toimielimet, elimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, 
oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa”.

Vuonna 2018 oikeusasiamieheltä sai apua yhteensä 17 996 henkilöä, joista 14 596 sai neuvoa 
oikeusasiamiehen verkkosivuilla olevan vuorovaikutteisen oppaan kautta, oikeusasiamiehen 
toimisto vastasi 1 220:een tiedusteluun ja oikeusasiamies käsitteli 2 180 pyyntöä kanteluina.

Kaikkiaan 2 180:stä oikeusasiamiehen vuonna 2018 käsittelemästä kantelusta 880 kuului ja 
1300 ei kuulunut oikeusasiamiehen toimivaltaan.

Vuonna 2018 oikeusasiamies käynnisti 490 tutkimusta, joista 482 käynnistettiin kantelun 
perusteella ja 8 oli oma-aloitteisia, ja päätti 545 tutkimusta (534 kantelun perusteella 
aloitettuja ja 11 oma-aloitteisia). Suurin osa tutkimuksista koski komissiota (285 tutkimusta 
eli 58,2 prosenttia), jonka jälkeen seurasivat EU:n erillisvirastot (43 tutkimusta eli 
8,8 prosenttia), Euroopan parlamentti (30 tutkimusta eli 6,1 prosenttia), Euroopan unionin 

4 https://www.ombudsman.europa.eu/fi/annual/fi/113728
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henkilöstövalintatoimisto (EPSO) (23 tutkimusta eli 4,7 prosenttia), Euroopan 
ulkosuhdehallinto (EUH) (23 tutkimusta eli 4,7 prosenttia), Euroopan investointipankki 
(16 tutkimusta eli 3,3 prosenttia), Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) (14 tutkimusta eli 
2,8 prosenttia) ja muut toimielimet (56 tutkimusta eli 11,4 prosenttia).

Oikeusasiamiehen vuonna 2018 päättämien tutkimusten kolme yleisintä aihetta olivat 
avoimuus, vastuuvelvollisuus sekä tietojen ja asiakirjojen saatavuus (20,6 prosenttia), 
palvelukulttuuri (16,8 prosenttia) ja menettelyyn liittyvien oikeuksien noudattaminen 
(16,5 prosenttia). Muita aihepiirejä ovat eettiset kysymykset, julkinen osallistuminen EU:n 
päätöksentekoon, perusoikeuksien kunnioittaminen, harkintavallan asianmukainen käyttö 
myös rikkomusmenettelyissä, moitteeton varainhoito EU:n hankintasopimusten, avustusten ja 
sopimusten osalta sekä unionin henkilöstökysymysten hyvä hallinta.

Vuoden 2018 strategisessa toiminnassaan oikeusasiamiehen toimisto käynnisti viisi uutta 
strategista tutkimusta, jotka koskevat vammaisten henkilöiden kohtelua yhteisessä 
sairausvakuutusjärjestelmässä, verkkosivustojen saavutettavuutta vammaisille henkilöille, 
Euroopan lääkeviraston ennakkotoimituksia koskevia toimia, EU:n henkilöstöä koskevien 
pyöröovi-ilmiöihin kuuluvien tilanteiden hallintaa komissiossa ja neuvoston lainsäädäntötyön 
vastuuvelvollisuutta.

Oikeusasiamies käynnisti myös 10 strategista aloitetta, jotka koskevat muun muassa kielten 
käyttöä ja häirinnän vastaisia käytäntöjä EU:n virkamieskunnassa, lasten suojelua 
maahanmuutossa ja palautuksissa sekä pyöröovi-ilmiötä EU:n eri toimielimissä ja elimissä.

Esittelijä painottaa, että avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen sekä tietojen ja asiakirjojen 
saatavuuteen liittyvien tutkimusten osuus on edelleen suurin (20,6 prosenttia) 
oikeusasiamiehen vuonna 2018 käsittelemistä tapauksista.
Kyseisenä vuonna oli myös merkillepantavaa, että oikeusasiamies käytti erästä vain harvoin 
käytettyä toimivaltaa: erityiskertomuksen toimittaminen Euroopan parlamentille Euroopan 
unionin neuvoston vastuuvelvollisuudesta. 

Yleistä mielikuvaa EU:sta on osittain muovannut ”Brysselin syyttäminen” kaikesta 
mahdollisesta. Esittelijä katsoo, että on tärkeää, että EU:n demokratian ja perusteltuun tietoon 
perustuvien julkisten keskustelujen kannalta on tärkeää, että tätä yleistä mielikuvaa 
kyseenalaistetaan ja että yleisöllä on oikeus tietää, miten jäsenvaltioiden hallitukset osaltaan 
vaikuttavat EU:n lainsäädäntöön. Siksi esittelijä kannattaa ehdotusta lisätä lainsäädännön 
avoimuutta neuvostossa. Oikeusasiamies antoi Euroopan unionin neuvostolle useita 
suosituksia, jotta kansalaiset voisivat helpommin seurata EU:n lainsäädäntöprosessia: 

a) kun jäsenvaltioiden hallitukset esittävät kantansa neuvoston valmisteluelimissä kantoja 
esittäneet kirjataan järjestelmällisesti

b) laaditaan selkeiden ja julkiset kriteerit jakelumerkinnän LIMITE käytölle asiakirjoissa 
EU:n lainsäädännön mukaisesti 

c) tarkistetaan järjestelmällisesti asiakirjojen LIMITE-merkinnät varhaisessa vaiheessa 
ennen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen lopullista hyväksymistä ja 
myös ennen epävirallisia trilogeja, sillä neuvosto on siinä vaiheessa jo muodostanut 
alustavan kannan ehdotukseen;
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Esittelijä panee tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan välisen 
olennaisen tärkeän ja hedelmällisen vuoropuhelun. Se on tehokas järjestelmä kansalaisten 
huolenaiheiden käsittelemiseksi neuvontaa ja apua varten, sillä oikeusasiamies käsittelee 
EU:n toimielimiä, elimiä ja laitoksia koskevia kanteluita ja vetoomusvaliokunta käsittelee 
vetoomuksia, jotka koskevat EU:n toimintaa kaikkialla Euroopassa.


