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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. kannattaa lujasti pyrkimystä tehdä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen ulkoista ulottuvuutta koskevasta johdonmukaisesta strategiasta kiinteä osa EU:n 
ulkosuhdepolitiikkaa, mitä esitettiin myös komission tiedonannossa sekä siihen 
liittyvässä neuvoston asiakirjassa "YOS-ulkosuhdealan strategia: Maailmanlaajuinen
vapaus, turvallisuus ja oikeus"; katsoo, että kolmansien maiden, erityisesti EU:n 
naapurimaiden, yhteistyö on välttämätöntä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen perustamisessa, mitä tulee erityisesti terrorismin, järjestyneen 
rikollisuuden ja laittomilla maahanmuuttajilla käytävän ihmiskaupan torjuntaa koskeviin 
toimiin; katsoo siksi, että kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön turvaamisen 
kyseisillä aloilla pitää olla EU:n ulkoisten toimien ensisijaisena tavoitteena; korostaa, 
että "vapauden, turvallisuuden ja oikeuden" on oltava todellakin tasapainossa ja että 
kaikissa strategian täytäntöönpanotoimissa on otettava huomioon kyseisessä 
kolmannessa maassa tai alueella vallitseva erityistilanne pitäen samalla tiukasti kiinni 
periaatteista, joille Euroopan unioni perustuu;

2. katsoo, että kyseinen strategia edistää merkittävästi unionin sisäisen vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä luomalla sille turvallisen ulkoisen 
ympäristön sekä EU:n ulkosuhteiden kehitystä parantamalla oikeusvaltion, demokratian, 
ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista;

3. painottaa kuitenkin, että strategian tavoitteiden saavuttamiseksi asiaankuuluvien 
toiminta-alojen ja toimijoiden välistä koordinointia sekä kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisjärjestöjen entistä aktiivisempaa osallistumista on kehitettävä sekä Euroopan 
että kansallisella tasolla;

4. on vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentin on parannettava johdonmukaisuutta
ulkoisissa toimissaan, joihin osallistuu suuri joukko toimijoita päällekkäisillä toiminta-
aloilla; tunnustaa, että pirstoutumisen vaara on suuri, jos luodaan uusia riippumattomia 
elimiä, ja katsoo, että tämä saattaisi heikentää toimielimen uskottavuutta; kehottaa siksi 
yksinkertaistamaan ihmisoikeuksiin, demokraattiseen hallintotapaan ja oikeusvaltioon 
liittyviä toimia sekä laajentamaan turvallisuuden käsitettä säilyttämällä 
ulkosuhdeasioista vastaavan valiokunnan johtavan aseman; panee yhtä lailla merkille, 
että kaikkien vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan toimijoiden toiminnan 
koordinointia olisi parannettava;

5. korostaa, että EU:n ulkoisen toiminnan uskottavuus demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteiden kehittäjänä kolmansissa maissa riippuu pitkälti yhteisön 
oikeus- ja sisäasioiden politiikan sisäisten ja ulkoisten ulottuvuuksien kehittymisestä 
tasapainoisesti; kehottaa selkeyttämään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
ulkoisen ulottuvuuden soveltamisalaa ja tavoitteita;
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6. pitää myönteisinä toimia Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETTP) 
integroidun siviili-sotilasyhteistyön johdonmukaistamiseksi, erityisesti 
kriisinhallinnassa; pyytää kuitenkin lisäämään pilarien välistä koordinointia ja 
välttämään eri välineiden (YUTP/ETPP, YOS, yhteisö) päällekkäisyyksiä toisiaan 
sivuavilla toiminta-aloilla; painottaa, että Euroopan parlamentin olisi jatkuvasti 
arvioitava mainitun koordinoinnin tehokkuutta;

7. korostaa, että ETTP-operaatioiden suunnittelussa olisi otettava huomioon yhteisön 
välineiden – erityisesti vakautusvälineen ja eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen (ENPI) – tarjoamat rinnakkais- tai seurantatoimenpiteet 
oikeusvaltion, ase- ja huumekaupan, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
ehkäisyn ja torjunnan sekä konfliktin jälkeisen vakauttamisen alalla;

8. korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisiä voimavaroja on tehostettava 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan ja ihmisoikeusrikkomusten 
torjunnassa hyväksymällä entistä tehokkaampi ja yhdistetty rajatylittäviä ongelmia 
koskeva lähestymistapa, jossa etusijalle asetetaan erityisen haavoittuvat alueet, kuten 
Mustanmeren alue, jossa lukkiutuneet konfliktit haittaavat vakavasti 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, viranomaisten tarpeellista yhteistyötä ja 
demokraattista ja taloudellista kehitystä;

9. katsoo, että pilarien välistä johdonmukaisuutta parantaisi perustuslaista tehdyn 
sopimuksen voimaantulo ja erityisesti unionin ulkoasiainministerin viran ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen;

10. uskoo, että on vahvistettava tiiviimpää transatlanttista yhteistyötä vapauden ja 
turvallisuuden laajemmassa ulottuvuudessa, esimerkiksi huumekaupan, järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin torjunnan alalla ja erityisesti ETTP:n tulevia Kosovon ja 
Afganistanin siviilioperaatioita silmällä pitäen;

11. pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeuksia ja 
laillisia oikeuksia koskevien perusoikeuksien kunnioittaminen asetetaan vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alaa koskevassa EU:n ulkoisessa toiminnassa keskeiselle 
sijalle; vaatii, että näiden oikeuksien on oltava kiinteä osa kaikkia terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita sekä 
rajavalvontaa koskevia välineitä, ohjelmia tai toimenpiteitä;

12. kehottaa komissiota sisällyttämään vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioihin liittyvän 
yhteistyön alalla kolmansien maiden kanssa käymiinsä vuoropuheluihin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ilmentämät ihmisoikeusrikkomukset, ja 
lujittamaan näin entisestään oikeusvaltion periaatteita, hyvää hallintotapaa, demokratiaa 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa kolmansien maiden ja alueiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä; painottaa, että EU:n on käytettävä tavanomaisia suhteitaan ja 
välineitään kannustimena kolmansille maille, jotta nämä hyväksyvät ja panevat 
täytäntöön asiaankuuluvat oikeus- ja sisäasioita koskevat kansainväliset normit ja 
velvoitteet;
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13. kehottaa komissiota vahvistamaan ponnistelujaan alueellisen yhteistyön tukemiseksi 
oikeutta, vapautta ja turvallisuutta koskevissa asioissa nykyisten elinten, kuten Afrikan 
unioni, kautta ja kannustamalla aloitteita alueilla, joilla alueellinen yhteistyö on heikkoa, 
kuten Lähi-itä ja Itä-Eurooppa;

14. kehottaa komissiota ja neuvostoa harkitsemaan vaatimusta, että kaikkiin vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alan ulkoisen toiminnan aloitteisiin ja asiakirjoihin 
liitettäisiin ihmisoikeuksien noudattamista käsittelevä raportti, jota päivitettäisiin 
säännöllisesti ja joka esitettäisiin Euroopan parlamentille; suosittelee neuvostolle 
erityisesti, että jokaiseen toimenpidesuunnitelmaan sisällytettäisiin kyseisen kolmannen
maan ihmisoikeustilannetta käsittelevä osa;

15. suosittaa, että komissio, jäsenvaltiot ja neuvosto harkitsisivat mahdollisuutta täydentää 
kolmansissa maissa ja alueilla rahoitettuja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan 
toimia niiden yhteydessä myönnettävällä erityisrahoituksella ihmisoikeuksien suojelua
ja noudattamista edistäville hankkeille;

16. panee merkille, että laiton maahanmuutto on osa keskustelua, jota käydään 
siirtolaisuuden vaikutuksista väestö- ja työllisyyspolitiikkaan; korostaa lisäksi, että EU:n 
toimet, joilla pyritään parantamaan kolmansien maiden kykyä hallita muuttovirtoja ja 
omia rajojaan, on toteutettava osana humanitaarisia toimintaohjelmia, jotka auttavat 
löytämään tasapainon tehokkaan kehitysyhteistyöpolitiikan ja lähtömaiden 
työntötekijöiden lieventämisen välillä;

17. on huolissaan siitä, että EU:n allekirjoittamissa takaisinottosopimuksissa 
turvapaikanhakijoita ei nimenomaisesti jätetä sopimusten soveltamisalan ulkopuolelle, 
minkä vuoksi ne saattavat vaikuttaa sellaisten turvapaikanhakijoiden takaisinottoon, 
joiden hakemuksia ei ole vielä arvioitu hakemuksen sisällön perusteella tai joiden 
hakemukset on hylätty tai arvioitu kelpaamattomiksi turvallisen kolmannen maan 
käsitteen perusteella; vaatii takeita siitä, että turvapaikanhakijoilla on oikeus 
tasapuoliseen ja tehokkaaseen turvapaikkamenettelyyn, jolla muun muassa varmistetaan 
palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen;

18. korostaa, että EU:n olisi oltava halukas käymään neuvotteluja naapurimaiden kanssa 
takaisinotosta ja viisumien saannin helpottamisesta, kunhan nämä täyttävät edellytykset; 
katsoo, että tehokas yhteistyö ehdokasvaltioiden, assosioituneiden valtioiden ja 
naapurimaiden kanssa laittoman maahanmuuton, ihmiskaupan torjunnan ja tehokkaan 
rajavalvonnan alalla voi edistää keskusteluja viisumivapaasta matkailusta pitkällä 
aikavälillä;

19. korostaa, että EU voi ulkoisessa toiminnassaan terrorismin ja sen perimmäisten syiden 
torjumiseksi reagoida monin tavoin ja että kaikkia, YK:n peruskirjan mukaisia 
käytettävissä olevia keinoja on käytettävä johdonmukaisesti; kehottaa terrorismin yleistä 
määritelmää ja sen syitä koskevan keskustelun avaamista uudelleen YK:ssa;

20. toistaa ehdotuksensa EU:n terrorisminvastaisen politiikan johdonmukaistamisesta ja 
tehostamisesta suhteessa kolmansiin maihin erityisesti seuraavin keinoin: lujitetaan 
vuoropuhelua niiden keskeisten kumppaneiden kanssa, jotka tunnustavat yleiset 
ihmisoikeusnormit, rauhanturvaamisen ja yleisen turvallisuuden aloilla toimivien 
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keskeisten kansainvälisten ja alueellisten elinten kanssa tehtävää yhteistyötä lujitetaan, 
väkivaltaisiin sisäisiin ja alueellisiin konflikteihin haetaan aktiivisesti ratkaisuja ja 
terrorismin vastaista lauseketta noudatetaan tiukasti kolmansien maiden kanssa 
tehtävissä sopimuksissa ilman, että se on ristiriidassa ihmisoikeuslausekkeen kanssa;

21. panee merkille, että kolmansien maiden kanssa rikosasioissa tehtävä poliisiyhteistyö ja 
oikeudellinen yhteistyö kattaa monia erilaisia aihealueita; korostaa mainittujen 
painopisteiden osalta, että vaikka hallinnon toimintaedellytysten parantaminen ja 
operatiivisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää, EU:n toimet näillä aloilla olisi 
toteutettava ihmisoikeusnormeja noudattaen.
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