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Mitä on (ja mitä ei ole) tapahtunut vuoden 2003 jälkeen (jolloin viimeksi julkaistiin EP:n 
vuosittainen mietintö perusoikeuksista Euroopan unionissa)…

1. Euroopan parlamentti antoi viimeisimmän vuosittaisen mietintönsä1 perusoikeuksien 
suojelusta Euroopan unionissa vuonna 2003. Syyt, joiden vuoksi LIBE-valiokunta 
lykkäsi uuden vuosittaisen mietinnön antamista vuoteen 2007, liittyivät neljään 
perusedellytykseen, jotka olisivat mahdollistaneet "uuden sukupolven" mietintöjen 
antamisen vuodesta 1992 mietintöjen jälkeen. Ne olivat:

a) - Euroopan unionin perusoikeuskirjan muuttaminen sitovaksi tekstiksi. Tämä oli 
yksi perustuslakisopimuksen tavoitteista, mutta se on vasta nyt sisällytetty 
uudistussopimukseen, joka voitaisiin ratifioida tammikuuhun 2009 mennessä.

b) - erityisen perusoikeusviraston perustaminen (Eurooppa-neuvoston vuonna 2003 
tekemän päätöksen mukaisesti); virasto voisi kerätä puolueetonta ja 
vertailukelpoista tietoa tilanteesta eri jäsenvaltioissa. Perusoikeusvirastosta 
annetun asetuksen hyväksyminen kesti kolme vuotta, ja jäsenvaltiot rajoittivat 
huomattavasti viraston valtuuksia ja tavoitteita. Virasto määrittää parhaillaan 
suurin ponnistuksin hallinnollisia elimiään ja rakenteitaan, mutta tämä kestää 
niin kauan, että se on todennäköisesti täysin toimintakykyinen vasta, kun 
toimielinten täytyy tarkistaa sen toimeksiantoa uudistussopimuksen 
seurauksena.2

c) - perusoikeuksien suojelua koskevan uuden EU:n lainsäädännön säännöllisten 
arviointien käynnistäminen. Huolimatta komission tiedonannosta, jossa 
ilmoitettiin päätöksestä ryhtyä toimiin, kolmen viime vuoden aikana ei ole 
syntynyt havaittavia tuloksia eikä asiaan liittyviä toimia "säädöskäytännön 
parantamisen" hankkeessa, ja kun kysymykseen on viitattu (esim. useissa 
toimissa, joilla väitetään edistettävän terrorismin torjuntaa), tämä näyttää 
olleen pikemmin retorista sanahelinää kuin hyvin perusteltua todistelua (ks. 
äskettäin julkaistu komission ehdotus eurooppalaisista 
matkustajarekisteritiedoista)3.

d) - tarvittavan toimielinten välisen koordinoinnin ja EU:n toimielinten sisäisten 
uudistusten toteuttaminen.
On varsin yllättävää, että EU:n toimielimet, annettuaan julistuksen 
perusoikeuskirjasta vuonna 2000, eivät ole panneet julistustaan toimeen 
mukauttamalla sisäisiä rakenteitaan ja perustamalla uusia hallintoyksiköitä 

                                               
1 Lisätietoa vuosittaisista mietinnöistä IV liitteen III osassa.
2 Lisätietoa perusoikeusvirastosta V liitteen IA osassa.
3 Lisäksi useiden EU:n toimien yhteydessä perustavanlaatuinen julkinen velvollisuus taata kansalaisten 
turvallisuus on yhä useammin esitetty itsessään muiden perusoikeuksien edelle menevänä perusoikeutena. On 
sanomattakin selvää, että tällaista käsitettä ei tunneta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa eikä 
perusoikeuskirjassa, joissa päinvastoin mainitaan yleisen turvallisuuden tarpeet perusoikeuksia rajoittavana 
tekijänä, jota tulee demokraattisessa yhteiskunnassa soveltaa poikkeuksellisissa ja perustelluissa tapauksissa ja 
vain tarvittaessa.
Viittaus demokratiaan on erityisen tärkeä paitsi jäsenvaltioille (joista monissa oli viime vuosisadalla 
diktatuurikausia) myös Euroopan unionille itselleen, joka odottaa yhä sen demokraattista vastuullisuutta ja 
oikeusvaltioperiaatetta (etenkin toisen ja kolmannen pilarin aloilla) lisääviä uudistuksia.
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sekä antamalla henkilöstölleen tätä EU:n politiikan uutta ulottuvuutta koskevaa 
koulutusta. Tähän mennessä perusoikeuskirjan todellinen vaikutus EU:n 
toimielinten työskentelymenetelmiin vaikuttaa varsin rajalliselta: 

   Komissiossa toimielinten välisen komission jäsenten ryhmän työllä ei 
ole saavutettu näkyviä tuloksia, komission pääsihteeristön yleistä 
uudistusta ei ole toteutettu, eikä edes ns. "säädöskäytännön 
parantaminen" -ohjelmassa viitata tähän ulottuvuuteen.

   Neuvostossa perusoikeuksien suojelun sisäinen ulottuvuus on 
käytännössä olematon, vaikka Strasbourgin ja Luxemburgin tuomarit 
ovat tällä välin antaneet langettavia tuomioita useille jäsenvaltioille.

Toisin kuin Euroopan parlamentti odotti, EU:n toimielimet ovat edelleen äärimmäisen 
vastahakoisia hyväksymään perusoikeuskirjasta annetun julistuksen lähtökohdaksi, josta 
unionin politiikkoja olisi pitänyt suunnata uudelleen "hallintosuuntautuneesta" toimintatavasta 
kohti "kansalaislähtöistä" lähestymistapaa.

ja mitä on tapahtunut…

2. On kuitenkin myös ilmiselvää, että vuoden 2003 jälkeen perusoikeuksien suojelusta 
Euroopan unionissa on tullut pysyvä puheenaihe Euroopan kansalaisyhteiskunnassa, ja 
se on saanut unionin kansalaiset vaatimaan unionin toimielimiltä toimia ja toiminut 
yhä useammin Euroopan parlamentin päätöslauselmien oikeutuksena.1

Tärkeimmät Euroopan parlamentin tänä aikana antamat päätöslauselmat koskevat 
CIA:n lentoja, henkilötietojen mahdollista väärinkäyttöä, homofobian lisääntymistä 
useissa jäsenvaltioissa, syrjintää, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa 
ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta. On myös mielenkiintoista, että näissä 
kysymyksissä Euroopan parlamentin toimet olivat Euroopan neuvoston toimien kanssa 
samansuuntaisia ja täydentäviä.2

Tästä näkökulmasta katsottuna on erittäin tärkeää saada aikaan pysyvää yhteistyötä 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, Euroopan neuvoston 
pääsihteerin (joka on toimivaltainen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 52 artiklan 
nojalla) sekä sen ihmisoikeuslähettilään kanssa. Tällainen yhteistyö on erityisen 
tärkeää, koska populististen ja muukalaisvihamielisten liikkeiden (ja jopa poliittisten 
puolueiden) lisääntymiseen Euroopassa on vastattava. Nämä liikkeet hyökkäävät usein 
koko ihmisoikeuksien suojelun käsitettä vastaan leimaamalla sen perinteisten arvojen 
vastaiseksi, äärivasemmistolaiseksi ja liberaaliksi propagandaksi.

3. Jäsenvaltioiden parlamenttien ja Euroopan parlamentin välinen yhteistyö on entistä 
tärkeämpää uudistussopimuksen luomassa uudessa viitekehyksessä, joka sisältää 
erityisen järjestelmän Euroopan ihmisoikeussopimusta tukevien EU:n politiikkojen, 
esim. vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien politiikkojen, 
täytäntöönpanon arvioimiseksi. Tuomalla yhteen komission, jäsenvaltioiden 

                                               
1 Lisätietoa Euroopan parlamentin päätöslauselmien vaikutuksesta IV liitteen C osastossa.
2 Yksityiskohtaiset tiedot kyseisellä kaudella laadituista päätöslauselmista löytyvät V liitteen B osaston III osan 
2 ja 5 kohdista.
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hallitukset sekä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamentit uudistussopimus 
mahdollistaa eurooppalaisten lainsäätäjien nykyistä avoimemman keskinäisen 
arvioinnin ja ymmärryksen niiden määrittäessä Euroopan kansalaisten oikeuksia ja 
velvollisuuksia. Syvällisempi tietämys EU:n toimenpiteiden todellisista vaikutuksista 
jäsenvaltioiden tasolla sekä järjestelmällisempi vuoropuhelu jäsenvaltioiden 
parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa konkretisoi Euroopan parlamentin 
vuotuista keskustelua edistyksestä, jota on saavutettu muodostettaessa EU:sta 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

Riippumattoman ja uskottavan perusoikeusviraston tulisi yhdessä Euroopan neuvoston 
elinten kanssa kerätä Euroopan parlamentille kaikki merkitykselliset tiedot näiltä 
aloilta, jotta perusoikeuksiin vaikuttavaa uutta lainsäädäntöä voidaan laatia ja 
hyväksymisen jälkeen arvioida, tämän kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa. 

Koska nämä politiikanalat ovat hyvin arkaluonteisia ja unionin kansalaisten kannalta 
merkittäviä, on myös tarpeen luoda EU:n toimielinten välille nopeita 
palautemekanismeja sellaisia ongelmia varten, joiden ratkaiseminen tavanomaisilla 
oikeusmenettelyillä saattaisi kestää vuosia.

4. Samaan aikaan oikeuslaitos sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla korosti Euroopan 
unionin kasvavaa roolia sellaisissa kysymyksissä kuin eurooppalainen pidätysmääräys, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate sekä unionin toimielinten tarve itse suojella 
perusoikeuksia. Kuten LIBE-valiokunnan vuosina 2005 ja 2007 unionin ja 
jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimien kanssa järjestämissä seminaareissa kävi 
selvästi ilmi, perusoikeuksien suojelusta on tullut yhä suuremmassa määrin paikallis-, 
jäsenvaltio- ja unionin tasojen yhteinen velvollisuus. Kun kyse on monitasoisesta 
suojelusta, on oleellista välttää positiivisia ja negatiivisia toimivaltaristiriitoja sekä olla 
madaltamatta kyseisten oikeuksien suojelun tasoa Euroopan unionin lainsäädännöllä 
tai kansainvälisillä sopimuksilla.

5. Viime vuosina on voitu havaita myös kansalaisyhteiskunnan roolin kasvaneen
erityisesti tapauksissa, joissa eräät unionin lainsäädäntötekstit ovat vaikuttaneet mm. 
lasten, pakolaisten ja maahanmuuttajien perusoikeuksiin (ks. syrjinnän vastaiset 
toimenpiteet, vapaan liikkuvuuden parantaminen, julkisten asiakirjojen saatavuus, 
sananvapauden tai henkilötietojen suojelu). 

LIBE-valiokunta on saanut apua kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta erityisesti vuodesta 
2005 pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottokeskuksiin (Lampedusa, Ceuta ja Melilla, 
Pariisi, Kanariansaaret, Malta, Kreikka, Belgia ja Yhdistynyt kuningaskunta) tehtyjen 
vierailujen yhteydessä. 

Lisäksi tulee muistaa, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyviä politiikkoja ei 
voida verrata perinteisiin EU:n politiikkoihin, kuten sisämarkkinapolitiikkaan, jossa 
kansalaisyhteiskunta ja muut eturyhmät ovat useiden vuosikymmenten aikana vakiinnuttaneet 
toimivan vuorovaikutuksen EU:n toimielinten kanssa. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
liittyvissä politiikoissa tällaista unionin tason vuorovaikutusta ei vielä ole lähinnä siitä syystä, 
että jäsenvaltioiden ja unionin hallintojen välisten nykyisten suhteiden avoimuus on 
puutteellista. Tämä sumeus saattaa selittää, miksi valtioista riippumattomien organisaatioiden 
ja kansalaisyhteiskunnan toimet EU:n tasolla ovat yhä vain ajoittaisia ja huonosti suunnattuja, 
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sillä ongelmat, joihin tulisi puuttua jäsenvaltiotasolla, nostetaan esiin unionin tasolla ja 
päinvastoin. 

Koska saadut tulokset ovat tyydyttäviä, on oleellista, että hyväksyttäessä tai pantaessa 
toimeen unionin lainsäädäntöä kansalaisyhteiskunnan tulisi esittää ehdotuksensa nykyistä 
järjestelmällisemmällä tavalla. Äskettäisten kaudelle 2007–2013 hyväksyttyjen 
rahoitusohjelmien tulisi edistää tällaista verkottumista, kun toimielinten tekemää 
lainsäädännön valmistelutyötä koskevien tietojen saamisesta tulee nykyistä avoimempaa.

On itsestään selvää, että tällaista vuoropuhelua tulisi siksi käydä pääasiassa Euroopan 
parlamentissa, sillä se on ainoa suoraan vaaleilla valittu EU:n toimielin (vaikka olisikin 
loogista, että myös muut toimielimet ja perusoikeusvirasto kääntyvät valtiosta 
riippumattomien organisaatioiden puoleen kaventaakseen kansalaisten ja EU:n toimielinten 
välistä dramaattista demokratiakuilua).

Miten muodostaa osista kokonaisuus ja valmistautua tammikuun 1. päivän 2009 
määräaikaan?

Nyt on aika herättää henkiin vuonna 1992 alkanut käytäntö ja antaa uusi LIBE-valiokunnan 
mietintö perusoikeuksia koskevasta EU:n sisäisestä politiikasta uudessa tilanteessa, joka 
syntyy uudistussopimuksesta ja tarpeesta suojella EU:n perusperiaatteita (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohta) sekä uudistussopimuksen 2 artiklassa mainittuja 
"arvoja".

Näiden syiden vuoksi esittelijä aikoo laatia mietinnön, jossa tehdään yhteenveto Euroopan 
unionin perusoikeustilannetta koskevista huolenaiheista ja esitetään eräitä suosituksia siitä, 
miten uudistussopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjan synnyttämään uuteen oikeudelliseen ja 
institutionaaliseen tilanteeseen tulisi vastata.
Koska haaste on varsin kunnianhimoinen, LIBE-valiokunta varaa kuitenkin työhön 
tarpeelliseksi katsomansa ajan ja järjestää tarvittavat keskustelut hyvän mietinnön 
aikaansaamiseksi.

MIETINNÖN RAKENNE

Esittelijän ja varjoesittelijöiden alustavien keskustelujen perusteella mietinnön rakenne voisi 
olla seuraavassa esitetyn kaltainen.

Osa 1

Osasto A

Tässä osastossa kuvataan järjestelmällisesti ihmisoikeuksien suojelussa ja seurannassa 
Euroopassa viime vuosina tapahtuneita muutoksia ja mahdollisia tulevia muutoksia ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

 Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja EU:n 
jäsenvaltioiden perustuslakien väliset suhteet (korkeimpien 
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ihmisoikeustuomioistuimien uudet tuomiot, perusoikeuskirja osana EU:n 
perustamissopimusta, EU osana Euroopan ihmisoikeussopimusta)1

 kansallisten tuomioistuimien rooli perusoikeuksien suojelussa2

 EU:n uusi sisäinen toimielinkehys, jossa perusoikeusvirasto uutena elimenä3

Osasto B

Tässä osastossa käsitellään Euroopan unioniin liittymisestä seuranneita muutoksia 
perusoikeuksien suojelussa 12 jäsenvaltiossa.4 Mikä on EU:n jäsenyyden tuoma lisäarvo tällä 
alalla? Järjestelmällinen kuvaus oikeustuomioissa, hallitusten politiikassa ja yleisessä 
tietoisuudessa tapahtuneista muutoksista.

Osa 2

Tässä osassa keskitytään perusoikeuksien suojelun merkittäviin aloihin koko EU:ssa ja tältä 
kannalta Euroopan unionin lainsäädäntöön ja toimintaan seuraavilla aloilla5:

 kansalais- ja poliittiset oikeudet ja vähemmistöjen suojelu6

 lasten oikeudet, erityisesti lapsikaupan torjunta
 vapaa liikkuvuus ja maahanmuuttajien suojelu (sekä laittomien että laillisten 

maahanmuuttajien tilanne)
 rotuun perustuvan syrjinnän ja homofobian vastaiset toimet
 sananvapaus, tietosuoja ja tietoverkkorikollisuuden torjuntatoimet
 terrorismin vastaiset unionin toimet, niiden toimeenpano jäsenvaltioissa ja 

yhteensopivuus perusoikeuksien kanssa
 syytettyjen perusoikeudet, oikeusmenettelyissä noudatettavat oikeudet.

Mietintö pohjautuu Euroopan parlamentin aiemmin antamiin päätöslauselmiin7.

MIETINNÖN AIKATAULU

Toiminta voitaisiin jaksottaa seuraavasti:
 Tammikuu–huhtikuu 2008: mietintöluonnos ja keskustelut mietinnön pääaiheista
 Toukokuu–kesäkuu: mietinnön mahdollinen hyväksyminen LIBE-valiokunnassa
 Syyskuu 2008: hyväksyminen täysistunnossa

TYÖASIAKIRJAN LIITTEET:

 Liite I – Muistio perusoikeuksia koskevasta viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella 

 Liite II – Muistio Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja perustuslakien välisistä suhteista 

                                               
1 Lisätietoa tästä asiasta löytyy liitteestä II.
2 Lisätietoa tästä asiasta löytyy VI liitteen 1 osasta.
3 Lisätietoa tästä asiasta löytyy III liitteen 5 osasta.
4 Lisätietoa tästä asiasta löytyy III liitteen 3 osasta.
5 Liitteessä V käsitellään useita jäljempänä mainittuja kysymyksiä.
6 Vähemmistöjen oikeuksista kerrotaan III liitteen 2osassa.
7 Liitteessä IV käsitellään ainoastaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaa perusoikeuksista.
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 Liite III – Muistio rakenteellisista ja menettelykysymyksistä perusoikeuksien ja 
vähemmistöjen oikeuksien alalla itälaajentumisen jälkeen

 Liite IV – Muistio Euroopan parlamentin perusoikeuksia koskevista päätöslauselmista
 Liite V – Muistio EU:n meneillään olevista toimista maahanmuuttajien oikeuksien, 

homofobian, lasten oikeuksien, tietosuojan, perheväkivallan, rasismin ja 
muukalaisvihamielisyyden sekä syytettyjen perusoikeuksien alalla

 Liite VI – Muistio kansallisten tuomioistuinten ja ihmisoikeuksien puolustajien 
roolista
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