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EUROOPAN PARLAMENTTI 
KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN 

VALIOKUNTA 

JULKINEN SEMINAARI

TEHOKAS JA VASTUULLINEN POLIISIYHTEISTYÖ 
EUROOPAN UNIONISSA

TULEVAISUUS

Maanantai 18. joulukuuta klo 15.00–18.30

Euroopan parlamentti
Paul Henri Spaak -rakennus, kokoushuone PHS 5B001

Rue Wiertz 60, Bryssel

Kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 ja 30 artiklassa todetaan, yksi unionin 
tärkeimmistä tavoitteista on tarjota kansalaisilleen korkeatasoinen suoja vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella kehittämällä jäsenvaltioiden yhteistä 
toimintaa poliisiyhteistyössä. Schengen-alueella, jossa valtioiden välisillä rajoilla ei suoriteta 
rajavalvontaa, on erittäin tärkeää kehittää poliisiyhteistyötä, jotta rikollisia voitaisiin estää 
pakoilemasta rangaistuksia.

Poliisiyhteistyön Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sisällyttäneen Maastrichtin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan unioni on hyväksynyt huomattavan määrän 
toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden välistä poliisiyhteistyötä. Sittemmin 
Haagin ohjelmassa on käsitelty laajentumista ja terrorismia koskevia kysymyksiä sekä pyritty 
vahvistamaan operatiivista yhteistyötä etenkin poliisiviranomaisten ja EU:n tietokantojen 
välisen tehostetun tiedonvaihdon avulla.

Vaikka yksittäisiä edistysaskelia onkin otettu, EU:ssa ei kuitenkaan ole vielä löydetty alalle 
yhteistä lähestymistapaa. EU:n sisäistä poliisiyhteistyötä on arvosteltu siitä, etteivät nykyiset 
puitteet takaa parhaita mahdollisia tuloksia tai yksilön oikeuksien kattavaa suojelua.

Tässä seminaarissa käsitellään poliisiyhteistyön nykyistä toimielinrakennetta ja epävirallisia 
puitteita. Seminaarin on tarkoitus olla rakentava foorumi keinojen etsimisessä EU:n 
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poliisiyhteistyön parantamiseksi suojellen samalla yksilöiden oikeuksia ja edistäen 
demokraattista valvontaa. Liitteenä on ohjelmaluonnos. Käsiteltäviä aiheita koskeva 
taustamateriaali on saatavilla pian.

OHJELMALUONNOS

15.00–15.30 – AVAJAISISTUNTO

Johdanto  

§ Jean-Marie CAVADA, Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja 

§ Franco FRATTINI, Euroopan komission varapuheenjohtaja, oikeus-, vapaus- ja 
turvallisuusasioista vastaava komission jäsen 

§ Kari RANTAMA, poliisijohtaja, Suomi, EU:sta tehdyn sopimuksen 36 artiklan 
mukaisen komitean puheenjohtaja, puheenjohtajamaa Suomen edustaja

15.30–16.30 – ISTUNTO I
MITKÄ OVAT EU:N POLIISIYHTEISTYÖN JA TIEDONVÄLITYKSEN 

SUURIMMAT ESTEET?

Poliisiyhteistyön suurimmat esteet

Lontoon Queen Mary -yliopiston oikeustieteen laitoksen vanhemman lehtorin Valsamis 
MITSILEGASin alustus (15.30–15.45)

§ Oikeusjärjestelmien ja valtiosääntöoikeudellisten järjestelmien erot EU:ssa

– jäsenvaltioiden erilaiset oikeus- ja valtiosääntöperinteet, jotka koskevat poliisivaltuuksia, 
henkilötietojen keräämistä kansallisella tasolla sekä tietosuojaa
– eri nopeuksien Eurooppa, joka voi johtaa kansalaisten suojelutason erilaisuuteen vapauteen, 

turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella
– Haagin ohjelmassa käyttöön otettu saatavuusperiaate, jota on määrä ryhtyä soveltamaan 

1. tammikuuta 2008. Se perustuu integrointiin keskinäisen tunnustamisen kautta 
yhdenmukaistamisen sijaan ja voi aiheuttaa ongelmia, jos olemassa ei ole yhteisiä takeita
valtiosääntöperiaatteiden ja perusoikeuksien suojelemiseksi

§ Poliisiyhteistyön alan toimijoiden ja rakenteiden runsaus – täydentävyys, 
koordinointi ja päällekkäisyyksien vaara

§ Kattavien uhkakuva-arvioiden tarve
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Tiedusteluun perustuvan poliisitoiminnan käsitteellä pyritään parantamaan tietämystä uhkista 
ottaen huomioon, että ilman merkittäviä rikollisia ja rikollisverkostoja koskevaa hyvää 
tietopohjaa on vaikeaa torjua uhkia ja asettaa työskentelylle painopisteitä. Europolin 
tuottamassa järjestäytynyttä rikollisuutta koskevassa uhkakuva-arviossa (OCTA) kuvaillaan 
rikollisuuden päätyypit sekä järjestäytyneiden rikollisryhmien rakenne ja niiden toimintatavat. 
Onko OCTA riittävän eteenpäin suuntautuva ja ennakoiva, vai onko se pysynyt ennemminkin 
reagoivana?

§ Strategioiden määrittelyn vaikeus – tavoitteiden ja painopistealueiden tarkan 
määrittelyn tarve

On tarpeen kehittää sisäinen turvallisuusstrategia.

§ Poliisiviranomaisten yhteisen kulttuurin ja keskinäisen luottamuksen puute sekä 
näkemys tiedon omistajuudesta

Poliisiviranomaisten välillä on havaittu vaikeuksia tiedonvaihdossa ja haluttomuutta tehdä 
yhteistyötä ulkomaisten kollegojen kanssa. Poliisiviranomaisten keskinäistä luottamusta on 
kohennettava erityisesti siksi, että saatavuusperiaate perustuu keskinäiseen tunnustamiseen, 
mikä edellyttää täydellistä luottamusta toisen jäsenvaltion oikeus- ja operatiiviseen 
järjestelmään. 

§ Operatiivisen tason ongelmat (viestintä- ja valvontalaitteiden yhteensopimattomuus, 
kielimuuri, arvioiden ja laatutilastojen puute)

§ Demokratiavaje ja vastuuvelvollisuuden kysymys tietokantojen ja Europolin 
kaltaisten EU:n virastojen kehityksessä sekä johdetun oikeuden hyväksyminen 
komitologiamenettelyssä

Tietosuoja – ovatko nykyiset poliisiyhteistyötä koskevat standardit riittäviä?

Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter HUSTINXin alustus (15.45–16.00)

Poliisiviranomaisten on tärkeää voida vaihtaa tietoa keskenään, mutta ulkoinen valvonta ja 
valtuutus ovat silti tarpeen. Lisäksi tietosuojaa koskeva huolestuneisuus on tullut 
ajankohtaisemmaksi sen jälkeen, kun poliisitietoja sisältävistä tietokannoista (SIS, Europolin 
tietokanta) päätettiin tehdä yhteentoimivia. 

KESKUSTELU (16.00–16.30)

16.30–17.30 – ISTUNTO II
TÄHÄNASTISET RATKAISUT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

POLIISIYHTEISTYÖN ALALLA
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Mitkä ovat yleisiin operatiivisiin ongelmiin tähän mennessä löydetyt ratkaisut? Kannattaisiko 
joitakin parhaita käytäntöjä laajentaa kaikkiin jäsenvaltioihin?  

Oikeustieteen ja valtiotieteen lehtorin sekä Euroopan sisäisten turvallisuusasioiden 
asiantuntijan Pierre BERTHELETin alustus (16.30–16.40)

Joitakin esimerkkejä: 

- Schengenin yleissopimus
- Prümin sopimus
- Alueellinen yhteistyö jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä (Esimerkiksi Itämeren 

alueen rikostorjuntaelin Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region) 

- Kahdenväliset ja monenväliset sopimukset sekä poliisien yhteistyökeskusten luominen 
– mikä on näiden keskusten lisäarvo? Ovatko ne väyliä, jotka mahdollistavat 
naapurivaltioiden syvemmän yhteistyön Schengenin sopimuksen hengessä? 

Baden-Württembergin poliisiylipäällikön sekä Kehlissä sijaitsevan Saksan ja Ranskan 
poliisin ja tullin yhteistyökeskuksen Saksaa edustavan koordinaattorin Bernd BELLEn 
alustus (16.40–16.50)

Ehdotus neuvoston päätökseksi poliisiyhteistyön parantamisesta Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä erityisesti sisärajoilla sekä Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta (KOM(2005)0317 -
LIBE/6/29788)

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
jäsenen ja esittelijän Herbert REULin alustus (16.50–17.00)

Tämä vuonna 2005 tehty ehdotus sisältää viimeisten kymmenen vuoden aikana kerätyt 
parhaat käytännöt, ja sen tavoitteena on luoda yhteiset puitteet poliisiyhteistyölle 
minimistandardeineen. Näin jäsenvaltiot voivat syventää rajat ylittävää yhteistyötään. Päätös 
koskee tiedonvaihtoa, operatiivista yhteistyötä (yhteistä partiointia sekä yhteisiä väliintulo- ja 
valvontaoperaatioita), laitteiden yhteensopivuutta ja yhteentoimivuutta sekä poliisien 
koulutusta. Siinä määrätään, että jäsenvaltioiden on perustettava pysyviä yhteistyörakenteita 
luottamuksen kasvattamiseksi eri maiden poliisien välillä. Lisäksi päätöksellä tarkistetaan 
rajat ylittävää valvontaa ja rajat ylittävää takaa-ajoa koskevia Schengenin yleissopimuksen 
määräyksiä.

KESKUSTELU (17.00–17.30)
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17.30–18.30 – ISTUNTO III
MITKÄ MUUT RATKAISUT VOISIVAT OLLA MAHDOLLISIA 

POLIISIYHTEISTYÖN PARANTAMISEKSI?

Mitä poliisiyhteistyön parantamiseksi voitaisiin tehdä strategisella ja operatiivisella tasolla?

Belgian liittovaltion poliisiylipäällikön ja kansainvälisen poliisiyhteistyöpolitiikan jaoston 
johtajan Patrick ZANDERSin alustus (17.30–17.45)

§ Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston asema – mahdollisesti Euroopan 
parlamentin parempi osallisuus?

§ Euroopan poliisipäälliköiden toimintaryhmän asema – mikä on sen lisäarvo seitsemän 
vuoden toiminnan jälkeen? Miten avoimuutta voitaisiin parantaa?

§ G6
Voisivatko kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti sekä suuri yleisö saada kattavat 
tiedot G6-ryhmän kokouksien tuloksista? Minkälaista tietoa muut EU:n jäsenmaat saavat G6-
maiden tekemistä ehdotuksista? Pääsevätkö ne riittävästi osallisiksi? 

Tämän tyyppiset hallitusten väliset ryhmittymät ovat usein johtaneet Schengenin sopimuksen, 
Schengenin yleissopimuksen ja Prümin sopimuksen kaltaisten tulosten saavuttamiseen. Onko 
sopivaa, että tällainen saavutettu kehitys on tarjolla sellaisille maille, jotka eivät olleet millään 
tavalla mukana neuvotteluissa? 

Ohittavatko G6-ryhmän ehdotukset EU:n politiikan sivuuttaen eräitä tärkeitä toimenpiteitä, 
joista parhaillaan neuvotellaan? 

§ Europol1  
Onko kansallisten poliisivoimien ja Europolin välinen yhteistyö tyydyttävää? Miten Europolin 
lisäarvoa voitaisiin parantaa? Miten parlamentaarista valvontaa voitaisiin parantaa? Onko 
Europolin nykyinen luonne yhdenmukainen sen tehtävän ja tavoitteiden kanssa? Mitä 
muutoksia Europolissa olisi tehtävä? 

§ Interpol
Onko jäsenvaltioiden ja Interpolin välinen yhteistyö tyydyttävää? Miten sitä voitaisiin 
parantaa? Miksi jotkut jäsenvaltiot eivät luovuta tietojaan Interpolille? Mitkä ovat Interpolin 
yhteydet Europoliin? 

  
1 Useita Europolia koskevia kysymyksiä käsiteltiin lokakuussa 2005 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan järjestämässä parlamenttien välisessä kokouksessa, joka koski Euroopan oikeudellisen ja poliisiyhteistyön 
parlamentaarisen valvonnan parantamista. Europolin johtaja Ratzel esitteli Europolin toimintaa ja sen vuoden 2005 
vuosikertomuksen valiokunnan kokouksessa heinäkuussa 2006.
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§ Sisäisen turvallisuuden komitea (COSI) 
Mitä sisäistä turvallisuutta koskevan operatiivisen yhteistyön edistämiseksi voidaan tehdä niin 
kauan kuin perustuslaki on jäissä? 

§ Mikä on yhteisten tutkintaryhmien paras strateginen käyttötapa vakavien rajat 
ylittävien rikosten torjunnassa?

§ Miten luodaan yhteisymmärrys ja keskinäinen luottamus, poliisien yhteinen kulttuuri? 
Miten CEPOL voisi auttaa asiassa? 

§ Pitäisikö poliisien, tulliviranomaisten, rajavartijoiden ja jäsenvaltioiden muiden 
lainvalvontaviranomaisten operatiivisen yhteistyön olla velvoittavampaa terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi Euroopan unionissa? Yhdenmukaistaminen 
vai keskinäinen tunnustaminen?  

§ Miten poliisien, tullien, rajavartiolaitosten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten
yhteistyötä jäsenvaltioiden tasolla voitaisiin parantaa?

§ Vaikuttaako EU:n tason yhteistyö kansallisen tason yhteistyöhön?

§ Miten operatiivinen taso vaikuttaa strategiseen tasoon? Se on ylhäältä alas -
päätöksentekomenetelmän ongelma.

§ Kysymys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan
yhdyskäytävälausekkeesta.

Miten parlamentaarista valvontaa olisi parannettava?

Benelux University Centren professorin, Belgian liittovaltion poliisihallituksen johtajan, 
Europolin entisen apulaisjohtajan Willy Bruggemanin alustus (17.45–17.55)

Perustuslakisopimuksen tavoitteena on lisätä demokratiaa ja vastuuvelvollisuutta oikeus- ja 
poliisiyhteistyön alalla. Koska perustuslakia ei ole hyväksytty, mitä ratkaisuja voitaisiin 
löytää ulkoisen valvonnan puutteen korjaamiseksi?

KESKUSTELU (17.55–18.25)

§ Kari RANTAMA, poliisijohtaja, Suomi, EU:sta tehdyn sopimuksen 36 artiklan 
mukaisen komitean puheenjohtaja

§ Günter KRAUSE, poliisiasioiden pääosaston johtaja, sisäministeriö, Saksa
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§ Ulf GÖRANSSON, johtaja, CEPOL
§ Michel QUILLE, Europolin apulaisjohtaja
§ Michel Louboutin, poliisin operatiivisesta tuesta vastaavan pääosaston johtaja, 

Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, johtaja, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö, 

oikeus- ja sisäasioiden pääosasto, Eurooppa-opintojen laitoksen lehtori yliopistoissa 
ULB, UCL ja Fusl, Belgia 

Keskusteluun osallistuivat Herbert REUL, Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsen ja esittelijä, sekä Claude MORAES, Euroopan 
parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsen ja Europol-
asioiden esittelijä.

PÄÄTÖSISTUNTO

Jean-Marie CAVADA, Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja
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LIITE

KESKUSTELUA KOSKEVIA KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Puheenvuorojen kesto rajoitetaan 10 minuuttiin.

Jotta mahdollisimman moni edustaja voi osallistua keskusteluun, puheaika rajoitetaan keskustelussa 
kolmeen minuuttiin puheenvuoroa tai kysymystä kohden. 

Jäsenet saavat puheenvuoronsa siinä järjestyksessä kuin pyynnöt saadaan.

Puheenvuoron käyttäjät, jotka haluavat täydentää puhettaan, voivat toimittaa etukäteen asiakirjan 
(mieluummin englannin tai ranskan kielellä) sihteeristölle (sähköposti: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Asiakirjat ovat saatavissa kokouksessa.

TÄRKEÄ ILMOITUS SEMINAARIIN OSALLISTUVILLE

Seminaari on julkinen. Turvallisuussyistä niiden osanottajien, joilla ei ole Euroopan parlamentin 
kulkulupaa, on kuitenkin hankittava sellainen etukäteen. Kulkuluvan tarvitsijoiden on otettava yhteyttä 
seminaarin sihteeristöön (Ryszard de Groot) 14. joulukuuta 2006 mennessä.

Simultaanitulkkaus järjestetään seuraavilla kielillä: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, SV, PL.

SEMINAARIN SIHTEERISTÖN YHTEYSTIEDOT

Seminaarin sihteeristö Puhelin Osoite Sähköpostiosoite 

Ana DUMITRACHE
Hallintovirkamies

+32 2 284 14 16 LIBE-sihteeristö
Euroopan 
parlamentti 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Bryssel

Ryszard DE GROOT
Avustaja 

+32 2 284 07 95 LIBE-sihteeristö
Euroopan 
parlamentti 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Bryssel

ip-libe@europarl.eu.int
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Anne DE CONINCK
Sihteeri  

+32 2 284 21 79 LIBE-sihteeristö
Euroopan 
parlamentti
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Bryssel


