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EHDOTUKSET

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

Lissabonin sopimus: toimielinten yhteinen haaste vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella

1. Yleisesti katsotaan, että Lissabonin sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
voimaantulo mahdollistaa sen, että Euroopan unionista tulee vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue, ”jolla kunnioitetaan perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden erilaisia 
oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä” (Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 
67 artikla). Koska vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta eivät enää rajoita 
täsmälliset tavoitteet, kuten Maastrichtin sopimuksen aikana, siitä tulee keskeinen osa 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välisiä suhteita tulevaisuudessa. Lisäksi tällä 
suhteellisen uudella alueella, joka koskee kansallisten perustuslakien ydintä, kaikille sekä 
kansallisen että Euroopan tason toimijoille on etua yhteisen vuoropuhelun ylläpidosta.

2. Tätä silmällä pitäen ja jotta parlamentti olisi valmis uuden sopimuksen ensimmäisestä 
voimaantulopäivästä alkaen, on erittäin tärkeää, että EU:n toimielimet saavat aikaan 
toimielinten välisen sopimuksen, joka sisältää:

a) uuden näkemyksen ja tärkeimmät tavoitteet, jotka EU:n olisi tavoitettava vuoden 2009 
jälkeen;
b) uusia yhteistyömenetelmiä, joilla kansalliset parlamentit otetaan mukaan tähän 
toimintaan;
c) toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä, jotta siirtymä olisi menestys toimielimille ja 
unionin kansalaisille.

Toimielinten yhteinen strategia mielessä pitäen kunkin toimielimen olisi tämän jälkeen 
mukautettava oma sisäinen organisaationsa ja menetelmänsä.

Uusi näkemys ja tärkeimmät tavoitteet, jotka EU:n olisi tavoitettava vuoden 2009 jälkeen

3. Eurooppa-neuvoston olisi määriteltävä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
tulevaisuus ennen vuoden 2009 loppua. Jäsenvaltiot valmistautuvat tähän keskustelemalla  
Euroopan sisäpolitiikan tulevaisuutta käsittelevässä korkean tason neuvoa-antavassa 
ryhmässä mahdollisista ideoista seuraavan monivuotisen ohjelman laatimiseksi. Myös 
komissio valmistelee kevääksi 2009 kattavaa kertomusta, joka voisi olla pohjana sitä 
seuraavalle asian käsittelylle parlamentissa ja neuvostossa.

Tämä aikataulu mielessä pitäen parlamentti voisi myös laatia oman 
arviointikertomuksensa ennen kevättä 2009.
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Jäsenvaltioiden (tulevaisuusryhmän raportti) ja komission osuuden sekä omien 
suositustensa pohjalta kesäkuussa 2009 valittava uusi parlamentti voi neuvotella 
lainsäädäntöohjelmasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle uuden komission ja 
Eurooppa-neuvoston kanssa.

4. Tämän lähestymistavan mukaisesti olisi erittäin myönteistä, jos komissio hyväksyisi 
strategian, jonka avulla pyritään:

a) – vahvistamaan perussopimusten säännösten, jotka ovat oikeusperusta 
alakohtaiselle toiminnalle (kuten syrjinnän torjuminen, turvapaikanhakijoiden suojelu, 
avoimuuden lisääminen, tietosuoja, vähemmistöjen oikeudet ja uhrien ja epäiltyjen 
oikeudet), ja perusoikeuskirjan vastaavien artiklojen välistä yhteyttä. Sitovan 
perusoikeuskirjan hyväksyminen mahdollistaa näiden yhteisön säännösten tarkistamisen 
pitäen mielessä, että unionin toimielinten ensisijainen tehtävä on suojella perusoikeuksia. 
Tästä kehityksestä on osoituksena tietosuoja, josta tulee sinällään perusoikeus.

b) pysyvien ja syvempien yhteyksien luominen Euroopan unionin ja kansallisten 
tuomareiden ja lainsäätäjien kesken aloilla, joilla toimivalta jaetaan jäsenvaltioiden 
kanssa.

5. Kuten parlamentti on jo todennut1, komission ja jäsenvaltioiden olisi tarkistettava, miten 
lainsäädäntöehdotukset noudattavat paitsi perusoikeuskirjaa myös kaikkia perusoikeuksia 
koskevia eurooppalaisia ja kansainvälisiä oikeudellisia välineitä, joiden osapuolia 
jäsenvaltiot ovat. Perusoikeuskirja, sen sitova luonne ja sopivuus sekä unionin 
liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
yleissopimukseen parantavat myös perusoikeuksien kunnioittamista tällä alalla. 
Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttöönotto vauhdittaa myös lainsäädäntöprosessia.

6. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevasta monivuotisesta ohjelmasta olisi 
keskusteltava vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa, jossa olisi keskityttävä 
perusoikeuksien suojeluun Euroopan unionissa, perusoikeuskirjan täytäntöönpanoon ja 
siihen, ovatko jäsenvaltiot toimineet Euroopan unionista annetun sopimuksen uudessa 
6 artiklassa tarkoitettujen arvojen ja periaatteiden mukaisesti2. Ohjelman olisi 
perustuttava neuvoston, komission ja Euroopan unionin perusoikeusviraston raporteille.

Uudet yhteistyömenetelmät, joilla kansalliset parlamentit otetaan vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden aluetta koskevaan toimintaan

7. Suurin ongelma, johon parlamentti törmää harjoittaessaan jaettua lainsäädäntävaltaa 
yhdessä neuvoston kanssa koskien poliisi- ja oikeusyhteistyötä rikosasioissa, tulee 
olemaan asiaa koskevan tiedon saanti jäsenvaltioissa. Koska nämä osana vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevaa toimintaa käsiteltävät asiat ovat hyvin 

                                               
1 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. maaliskuuta 2007 perusoikeuskirjan noudattamisesta komission 
lainsäädäntöehdotuksissa: Menetelmä järjestelmällistä ja tiukkaa valvontaa varten (EUVL C 301 E, 13.12.2007, 
s. 229.
2 Parlamentin nykyisten sääntöjen mukaisesti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta vastaa 
suurimmasta osasta Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liittyviä politiikkoja ja SEU:n 
7 artiklassa tarkoitetusta "hälytysjärjestelmästä".
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arkaluonteisia, on unionin toimielimissä ehdottomasti pantava täytäntöön niin pian kuin 
mahdollista uuden sopimuksen säännökset avoimuudesta ja mahdollistaa muun muassa 
Europolin, EU:n yhteisen tilannekeskuksen (SitCen) ja tulevan sisäistä turvallisuutta 
käsittelevän pysyvän komitean (COSI) (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 71 artikla) käsittelemän luottamuksellisen tiedon parlamentaarinen valvonta. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uusi 15 artikla laajentaa oikeutta saada 
tietoa parlamentin, komission ja neuvoston asiakirjoista kaikkiin unionin toimielimiin ja 
virastoihin (EY:n perustamissopimuksen 255 artikla) ja parantaa toimielinten 
vastuuvelvollisuutta erityisesti näillä aloilla.

8. Tämän demokraattisen vastuun näkökulmasta on parlamentin edun kannalta olennaista

a) liittää kansalliset parlamentin pysyvästi mukaan, kun määritellään vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen yleisstrategioita, hyväksytään lainsäädäntötoimia tai 
arvioidaan niiden vaikutusta kansallisella tasolla1

b) saada käyttöönsä komission virallinen kanta2 jäsenvaltioiden aloitteista, eritoten 
perusoikeuksien ja yhteisön oikeusjärjestyksen suojelua koskevien ehdotettujen uusien 
sääntöjen mahdollisesta vaikutuksesta.
c) liittää mukaan kansalaisyhteiskunta ottamalla huomioon Lissabonin sopimuksen 
säännökset kansalaisaloitteesta, tiedottamalla kansalaisille tästä uudesta oikeudesta ja 
varmistamalla, että kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa varten hyväksyttävällä asetuksella 
luodaan selkeät, yksinkertaiset ja käyttäjäystävälliset edellytykset kyseisen oikeuden 
harjoittamiselle.
d) ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan verkostot, jotka toimisivat yhdessä unionin ja 
kansallisten toimielinten kanssa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen suhteen 
(Euroopan unionin perusoikeusvirastoon yhteydessä olevat verkostot, rikosoikeuden 
eurooppalainen foorumi jne.).

9. Yleisempi kysymys on, kuinka vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvään 
toimintaan sovelletaan sopimuksen uusia säännöksiä säädösvallan siirrosta ja 
täytäntöönpanovallasta (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artikla). 
Yleisenä periaatteena tulisi olla, että toimi, joka saattaa vaikuttaa perusoikeuksien 
suojelun soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä sellaisen säädösvallan siirtomenettelyn 
mukaisesti, joka antaa parlamentille valtuuden kumota päätös.

10. On huomattava myös, että parlamentti osallistuu jatkossa kansainvälisten sopimusten 
hyväksymiseen ja niitä koskeviin neuvotteluihin, jos ne kattavat 
perusoikeusulottuvuuden, esim. henkilötietojen välittäminen kolmansille maille. Tämän 
seurauksena asianomaisten valiokuntien olisi myös luotava vahvat yhteydet vastaaviin 
elimiin Euroopan neuvostossa, YK:n virastoissa ja kyseisten kolmansien maiden 
parlamenteissa.

                                               
1Ks. erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 70 artikla.
2Näin tapahtuu jo joskus komission jäsen Vitorinon edellisen vaalikauden aikana aloittaman käytännön 
mukaisesti.
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Miten toimitaan käsiteltävinä olevien lainsäädäntöehdotusten kanssa siirtymävaiheen 
aikana

11. Siirtymäkauden aikana parlamentissa tullaan kohtaamaan useita muutoksia parhaillaan 
käsiteltävänä olevien lainsäädäntöehdotusten muodossa ja sisällössä. 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta katsoo, että parlamentin olisi 
edelleenkin vaadittava toimielinten välisen sopimuksen aikaansaamista sellaisten 
kolmannen pilarin lainsäädäntöehdotusten jäädyttämisestä, jotka liittyvät perusoikeuksiin, 
kunnes uusi sopimus tulee voimaan, jotta mahdollistetaan täysimääräinen oikeudellinen 
valvonta. Tämä voisi koskea muun muassa terrorismista tehdyn puitepäätöksen 
uudelleenlaatimista.

Niinpä kaikki käsiteltävinä olevat kolmannen pilarin ehdotukset, joilla on rajoitettu
vaikutus perusoikeuksiin ja -vapauksiin voidaan hyväksyä viipymättä, esim. 
puitepäätökset vastaajan poissa ollessa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta, 
Eurojustin vahvistamisesta ja oikeudellisesta verkostosta. Kaikki nämä menettelyt ovat 
tärkeitä oikeudellisen yhteistyön parantamisen kannalta.

12. Toinen parlamentin huolenaihe on sopia neuvoston kanssa sellaisten toimien 
lykkäämisestä 1. tammikuuta 2009 jälkeen, joihin sovelletaan yhteispäätösmenettelyä 
ja joiden parlamentti katsoo olevan poliittisesti epäasianmukaisia nykyisessä 
muodossaan. Tyypillinen esimerkki tällaisesta ehdotuksesta on ehdotus puitepäätökseksi 
matkustajarekisterin (PNR) käytöstä lainvalvontatarkoituksiin.

13 Toinen arkaluontoinen käsiteltävänä oleva lainsäädäntöehdotus, jota menettelyn 
muuttuminen koskee, on puitepäätös rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Tämä ehdotus kattaa vain 
osittain oikeudellisen tyhjiön, joka syntyy kolmannen pilarin poistamisen jälkeen. Eräs 
mahdollinen kaksivaiheinen strategia voisi olla hyväksyä nykyisen kolmannen pilarin 
mukainen ehdotus sillä ehdolla, että sitä täydennetään uudella tekstillä heti kun 
Lissabonin sopimus on tullut voimaan.

14. Laillisen maahanmuuton alalla on myös kaksi kesken olevaa menettelyä, nimittäin 
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä korkeaa 
pätevyyttä vaativaa työtä varten koskeva ehdotus (blue card) ja kolmansien maiden 
kansalaisille yhden hakemuksen menettelyllä myönnettävää yhdistelmälupaa, joka 
oikeuttaa oleskelemaan ja työskentelemään jäsenvaltion alueella, sekä jäsenvaltiossa 
laillisesti oleskelevien kolmansien maiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista koskeva 
ehdotus. Jos näitä ehdotuksia ei hyväksytä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, 
menettely on käynnistettävä uudelleen alusta.

15. Jotkut lainsäädäntöehdotukset ovat olleet käsitteillä vuosia, koska niistä ei ole päästy 
yksimieliseen päätökseen, esim. puitepäätös rikosoikeudellisissa menettelyissä 
noudatettavista oikeuksista, mutta ne eivät ole vanhentuneita. Niitä tarvitaan nopeasti ja 
kipeämmin kuin koskaan, ja tavallinen lainsäätämisjärjestys auttaa pääsemään pois näistä 
umpikujista.
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16. Käsiteltävänä on myös parlamentin hyväksymä ehdotus muuttaa Europolin oikeusperusta 
(tällä hetkellä yleissopimus) kolmannen pilarin päätökseksi, niin että Europolin rahoitus 
tulee yhteisön talousarviosta. Jos ehdotusta ei hyväksytä ennen Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloa, parlamentin olisi aloitettava menettely uudelleen Europolin muuttamiseksi 
varsinaiseksi yhteisön elimeksi.

17. Vaikuttaa siltä, että 1. tammikuuta 2009 jälkeen kiireellisimmät aloitteet, jotka komission 
olisi tehtävä, liittyvät:

a) Euroopan unionin velvoitteeseen ratifioida Euroopan ihmisoikeussopimus;
b) Euroopan unionin velvoitteeseen ratifioida kansainväliset sopimukset, joista on käyty 
neuvottelut mutta joita ei ole vielä solmittu nykyisen Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 24 artiklan mukaisesti;
c) tuomioistuimen vaatimuksiin (ks. mustia listoja koskevan asetuksen tapaus); 
d) Euroopan syyttäjäviraston perustamiseen Eurojustin parantamiseksi.

Tähän liittyen komission olisi tehtävä aloite sellaisten nykyisten kolmannen pilarin 
lainsäädäntövälineiden, joilla on perusoikeusulottuvuus, siirtämisestä yhteisön pilariin 
(esim. Europol). Oikeusperustan muuttaminen nykyisten kolmannen pilarin välineiden 
osalta varmistaisi myös tuomioistuimen toimivallan ennen viiden vuoden määräaikaa (ks. 
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 artikla).
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