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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä sisä- ja oikeusasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Uusi sopimus: kauan odotettu tie ulos oikeudellisesta ja institutionaalisesta skitsofreniasta 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaan liittyvissä politiikoissa

1. suhtautuu myönteisesti seuraaviin uuteen sopimukseen tehtyihin, vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alan politiikkoja koskeviin yleisiin parannuksiin:

a) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa kuvailtujen perusoikeuksien sekä niiden 
suojelemisen ja edistämisen takaamiseksi tarvittavien EU:n politiikkojen välisestä 
suhteesta tehdään perussopimusten tasolla oikeudellisesti johdonmukainen, sitova ja 
avoin; sitovan peruskirjan avulla EU:n lainsäätäjä voi nyt toteuttaa 
johdonmukaisemmin kaikkia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa henkilön 
perusoikeuksiin; tämä ei koske ainoastaan politiikkoja, joiden yhteydessä 
nimenomaan viitataan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen, kuten 
turvapaikkaoikeutta tai oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevat 
politiikat, vaan myös yleisempiä politiikkoja, jotka liittyvät ihmisarvon suojeluun 
syrjinnän kaikilta muodoilta, vähemmistöjen suojelemiseen, avoimuutta ja hyvää 
hallintoa yhteisön tasolla koskevaan oikeuteen, sosiaalisiin oikeuksiin ja tietosuojaa 
koskevaan oikeuteen; liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen vahvistaa 
lisäksi tätä suhdetta tekemällä myös EU:n toimielimistä tilintekovelvollisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen edessä;

b) skitsofreenisesta institutionaalisesta ja oikeudellisesta tilanteesta, joka saatiin aikaan 
viisitoista vuotta sitten Maastrichtin sopimuksella, jolla luotiin rinnakkainen, 
väliaikainen oikeudellinen järjestelmä sisä- ja oikeusasioihin liittyviä politiikkoja 
varten (niin kutsuttu "kolmas pilari"), tehdään loppu; palauttamalla Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen täysi toimivalta saatetaan voimaan oikeusvaltion 
periaatteet siellä, missä niitä ei vielä noudateta, ja liittämällä Euroopan parlamentti 
yhteispäätösmenettelyyn parannetaan huomattavasti näiden politiikkojen 
demokraattista legitiimiyttä;

c) EU:n demokraattista valvontaa vahvistetaan laajentamalla yhteispäätösmenettely 
("tavallinen lainsäätämisjärjestys") toimenpiteisiin, jotka koskevat poliisiyhteistyötä 
ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa; myönteisesti on suhtauduttava myös siihen, 
että EP:n hyväksyntä vaaditaan silloin, kun neuvosto haluaa vahvistaa 
vähimmäissääntöjä, jotka koskevat rikosasioiden käsittelyn "muita" erityisiä 
osatekijöitä, kuten Eurojustin pohjalta perustettavaa Euroopan syyttäjänvirastoa; 
Euroopan syyttäjäviranomaisen toimivaltaa laajennetaan;

d) Euroopan parlamentti otetaan mukaan EU:n kansainvälisten sopimusten tekemiseen; 
nykytilanteessa – huolimatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 
säännöksestä, jossa määrätään mahdollisuudesta kuulla Euroopan parlamenttia –
neuvosto ei koskaan ole kuullut yleiskokousta edes silloin, kun neuvoteltava sopimus 
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oli selvästi "EU:n ulkopolitiikan keskeinen näkökohta" (kuten EU:n ja Yhdysvaltojen 
välisen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja keskinäistä oikeusapua 
koskeneen sopimuksen kohdalla);

e) neuvoston yksimielisyysperiaate poistetaan useissa tapauksissa; 
määräenemmistöperiaate helpottaa neuvotteluja EU:n toimielimissä ja johtaa 
tiukempien vaatimusten käyttöönottoon perusoikeuksien suojelussa 
(yksimielisyysperiaate taas suosii pienintä yhteistä nimittäjää ja kyseenalaistaa 
useissa tapauksissa EU:n lainsäädännön lisäarvon); uuden sopimuksen mukaan 
menettelyissä käytetään määräenemmistöä ja yhteispäätöksiä, mikä helpottaa 
sellaisten toimenpiteiden, jotka nyt kuuluvat osittain yksimielisyysmenettelyn ja 
osittain määräenemmistön soveltamisalaan (kuten tällä hetkellä laillinen ja laiton 
maahanmuutto), hyväksymistä johdonmukaisissa poliittisissa puitteissa;

f) säädökset yhdenmukaistetaan; nykyisen EU-sopimuksen 34 artiklan mukaisten 
"yhteisten kantojen", "puitepäätösten", "päätösten" ja "yleissopimusten" sijaan 
Euroopan unioni hyväksyy yhteisön lainsäädännön tavalliset yhteisön välineet, 
asetukset, direktiivit ja päätökset, mikä johtaa toiseen tärkeään muutokseen, nimittäin 
näiden säädösten välittömän oikeusvaikutuksen mahdollisuuteen;

g) avoimuutta ja valvontaa parannetaan EU:n toimielinten ja kansalaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, poliittisten puolueiden ja kansallisten parlamenttien välisissä 
suhteissa; vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaan liittyvien jäsenvaltioiden 
politiikkojen arviointia varten luotuun erityisjärjestelmään on suhtauduttava erittäin 
myönteisesti, sillä se yhdistää avoimella tavalla komission, kansalliset hallitukset 
sekä Euroopan ja kansalliset parlamentit;

2. pahoittelee, että näistä parannuksista maksettava hinta on ollut, että:

a) sopimuksen pöytäkirjan n:o 10 mukaan kolmannen pilarin järjestelmän puitteissa 
hyväksytyt toimenpiteet pysyvät viiden vuoden ajan uuden sopimuksen voimaan 
tulosta komission ja lisäksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen valvonnan 
ulkopuolella; on vaikea ymmärtää, miksi jäsenvaltiot päättivät pitkittää näin kauan 
tilannetta, jonka ne itse tunnistivat olevan oikeudellisesti virheellinen; kyse on nyt 
siitä, miten minimoidaan kielteinen vaikutus EU:n kansalaisiin: 
- ensimmäisen vastauksen antaa sama pöytäkirja, jossa määrätään, että kun 

säännöstä muutetaan, siirtymäaikaa ei enää sovelleta muutettuun säännökseen; 
toimielinten on nyt päätettävä, eikö olisi parempi muuttaa välittömästi uuden 
sopimuksen voimaantulon jälkeen joitakin olemassa olevista epätyydyttävistä 
kolmannen pilarin toimenpiteistä;

- toinen vastaus voisi olla lykätä niiden tällä hetkellä kolmanteen pilariin 
perustuvien toimenpiteiden, joilla voi olla haitallinen vaikutus kansalaisten 
perusoikeuksiin, muodollista hyväksymistä 1. tammikuuta 2009 ja 
toukokuun 2009 väliseen aikaan; EU:n kansalaiset ymmärtävät hyvin joidenkin 
kuukausien viivytyksen, jos uudet säännöt ovat täytäntöönpanokelpoisia 
yhteisön tuomioistuimessa;

b) käyttöön otetaan melko monimutkaisia uusia säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltio 
voi, jos se katsoo, että direktiiviehdotuksella olisi kielteinen vaikutus sen 
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rikosoikeudellisen järjestelmän keskeisiin näkökohtiin, tai jos on mahdotonta päästä 
yksimielisyyteen (poliisiyhteistyö), pyytää, että direktiiviehdotus saatetaan 
Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi; ensimmäinen syy on täysin ymmärrettävä ja jopa 
oikeutettu, sillä näin olisi myös muissa tilanteissa, joissa jäsenvaltio joutuisi 
huomattavasti vähentämään perusoikeuksien suojelua; toisen syyn kohdalla on 
ennemminkin kyse toimivaltojen tasapainoon liittyvästä ongelmasta; 
näissä tapauksissa "tavallinen" lainsäädäntömenettely keskeytetään neljän kuukauden 
ajaksi; jos asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen ja jos vähintään yhdeksän 
jäsenvaltiota haluaa aloittaa tiiviimmän yhteistyön kyseisen direktiiviehdotuksen 
pohjalta, lupa aloittaa tiiviimpi yhteistyö katsotaan annetuksi (eikä siihen näin ollen 
tarvittaisi parlamentin hyväksyntää, kuten EU-sopimuksen 280 artiklassa 
edellytetään); voidaan kuitenkin korostaa, että tavallista menettelyä sovellettaessa 
itse toimenpiteen hyväksyminen edellyttäisi silti yhteispäätöstä parlamentin kanssa;

c) yksilöllisen osallistumisen ja osallistumattomuuden (opt-in ja opt-out) järjestelmästä 
tulee entistä monimutkaisempi; vaikka tiiviimpää yhteistyötä koskevia uusia 
säännöksiä ei sovelleta Schengenin säännöstöön perustuviin toimenpiteisiin, 
Schengenin järjestelmää muutetaan (katso jäljempänä); lisäksi muita 
osallistumattomuuslausekkeita, joita sovelletaan muihin kuin Schengeniin liittyviin 
asioihin, kuten oikeudelliseen yhteistyöhön siviiliasioissa, laajennetaan koskemaan 
poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä (katso Schengeniä sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan asemaa koskeviin pöytäkirjoihin tehtävät 
muutokset);

d) mitä tulee Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityisasemaan, on muistettava, 
että Euroopan parlamenttia ei kuultu virallisesti, kun vuosina 2000 ja 2001 päätettiin 
Schengenin järjestelmän sisäisestä erillisjärjestelmästä näiden maiden kohdalla; tällä 
hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan on osallistuttava toimintaan siltä osin
Schengenin säännöstöä, johon se on ilmoittanut osallistuvansa, ja se ei saa osallistua 
niihin osiin, joihin se ei ole ilmoittanut osallistuvansa (1); muutokset Schengenin 
pöytäkirjaan eivät muuta tätä seikkaa mutta lisäävät mahdollisuuden Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle ja Irlannille olla osallistumatta Schengenin säännöstöön 
perustuvaan toimenpiteeseen, johon ne ovat jo päättäneet osallistua;
tämä aiheuttaa todennäköisesti sääntöjen pirstoutumista entisestään; parlamenttia ei 
kuulla osallistumisesta yksittäiseen toimenpiteeseen ja vaikutuksesta Schengenin 
säännöstöön; siitä huolimatta voidaan painottaa, että varsinainen toimenpide on silti 
hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyssä siltä osin, kuin sitä sovelletaan;

3. katsoo, että uuden sopimuksen parannukset ovat sen heikkouksien hinnan arvoiset. EU:n 
toimielinten on nyt tehtävä parhaansa, jotta jäsenvaltiot onnistuvat uuden sopimuksen 
ratifioinnissa; niiden pitäisi lisäksi:

 tiedottaa EU:n kansalaisille heidän uusista oikeuksistaan ja EU:n uudesta 
oikeudellisesta kehyksestä;

                                               
1 1 Tästä johtuen neuvosto ei ole antanut Yhdistyneen kuningaskunnan osallistua Frontexin ja asetuksen passeja ja 
matkustusasiakirjoja koskevista normeista luomiseen, ja Yhdistynyt kuningaskunta on nostanut kaksi kannetta neuvostoa 
vastaan (asiat  C-77/05 ja C-137/05).
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 ottaa kansalliset parlamentit mukaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan 
seuraavan monivuotisen ohjelman määrittämiseen; 

 hoitaa vuonna 2008 neuvottelut kaikkien niiden toimenpiteiden hyväksymiseksi 
vuoden 2009 alussa, joita tarvitaan perustana vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alan uuden ohjelman menestyksekkääksi käyttöön ottamiseksi vuodesta 2010 alkaen 
uuden parlamentin toimesta.
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