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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 2006
(2007/2131(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskevan vuosikertomuksen 2006,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 195 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 43 artiklan,

– ottaa huomioon oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista 
koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin 
päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom1,

– ottaa huomioon 6 päivänä syyskuuta 2001 annetun päätöslauselman oikeusasiamiehen 
ohjesäännön 3 artiklan muuttamisesta2,

– ottaa huomioon 15 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja Euroopan 
oikeusasiamiehen toimielinten välisen sopimuksen, joka tuli voimaan 1 päivänä
huhtikuuta 2006,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehelle heinäkuussa 2006 lähetetyn 
Euroopan oikeusasiamiehen kirjeen menettelyn käynnistämisestä oikeusasiamiehen 
ohjesäännön tarkistamiseksi, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 195 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen virkkeen,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskeva vuosikertomus 2006 
toimitettiin virallisesti parlamentin puhemiehelle 12. maaliskuuta 2007 ja että 
oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros esitteli kertomuksen vetoomusvaliokunnalle 
Brysselissä 2. toukokuuta 2007,

B. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 41 artiklan ja Euroopan perustuslakia koskevan 
sopimuksen II-101 artiklan mukaan ”jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja 
kohtuullisessa ajassa”,

C. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 43 artiklan ja Euroopan perustuslakia koskevan 
sopimuksen II-103 artiklan mukaan ”jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella 
luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä, jonka asuinpaikka tai sääntömääräinen 
kotipaikka on jäsenvaltiossa, on oikeus tehdä Euroopan oikeusasiamiehelle kantelu, joka 

  
1 EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15. Päätös on muutettu päätöksellä 2002/262/EY, EHTY, Euratom (EYVL L 92, 
9.4.2002, s. 13).
2 EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 336.
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koskee unionin toimielinten, elinten tai laitosten toiminnassa ilmenneitä epäkohtia, lukuun 
ottamatta Euroopan unionin tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöelimenä”,

D. ottaa huomioon, että vaikka 6. syyskuuta 2001 annetusta parlamentin päätöslauselmasta, 
jossa hyväksyttiin Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallintotavan säännöstö, on kulunut 
jo yksi kokonainen parlamentin toimikausi ja toinen kausi on jo puolessa välissä, unionin 
muut päätoimielimet eivät ole vieläkään täyttäneet parlamentin kiireellistä pyyntöä saattaa 
toimintansa kyseisen säännöstön mukaiseksi,

E. ottaa huomioon, että vaikka kantelujen määrä vakiintui vuonna 2006 vuoden 2004 
korkealle tasolle, enemmän kuin kolme neljäsosaa niistä ei edelleenkään kuulunut 
oikeusasiamiehen toimivaltaan, lähinnä siksi, etteivät ne liittyneet yhteisön toimielimiin ja 
elimiin,

F. ottaa huomioon, että 95 tapauksessa (26 prosentissa tarkastelluista tapauksista) 
oikeusasiamiehen tutkimukset eivät paljastaneet epäkohtia,

G. katsoo, että vaikka oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan toiminta voi tietyissä 
tapauksissa olla päällekkäistä toimivaltaeroista huolimatta, näiden toimijoiden 
menettelyiden on pysyttävä erillään ja yleensäkin valtaoikeuksiaan koskevien konfliktien
välttämiseksi niiden olisi ilmoitettava toisilleen tutkimustensa lopullisista tuloksista,

H. katsoo, että sellaisten hallinnollisen toiminnan epäkohtia koskevien tapausten määrä, 
joissa saatiin aikaan sovintoratkaisu, väheni vuonna 2006 merkittävästi, mutta vastaavasti 
kriittiseen huomautukseen päätyneiden tutkimusten määrä kasvoi ja toimielimet 
hyväksyivät pienemmän osuuden oikeusasiamiehen suositusluonnoksista,

I. ottaa huomioon, että epäkohtia koskevista muista kuin sovintoratkaisuun päätyneistä
tapauksista tehtyihin päätöksiin liittyvät kriittiset huomautukset, oikeusasiamiehen 
suositukset ja erityiskertomukset eivät ole sitovia, koska hänen toimivaltansa ei yllä 
epäkohtiin syyllistyneiden laitosten suoranaiseen oikaisemiseen, vaan sen tarkoituksena 
on edistää itsesäätelyä yhteisön julkishallinnossa,

J. ottaa huomioon, että oikeusasiamies käytti oikeudellista toimivaltaansa toimittaessaan
vuonna 2006 Euroopan parlamentille kaksi erityiskertomusta sen jälkeen, kun neuvosto ja 
komissio olivat hylänneet vastaavat suositusluonnokset,

K. katsoo, että oikeusasiamiehen komissioon soveltamaa uutta lähestymistapaa, johon kuuluu 
palvelukulttuurin edistäminen kiinteänä osana hyvää hallintotapaa ja tärkeimpänä keinona 
korjata virheellisiä toimia tai käytänteitä, on toteutettava yhteisymmärryksessä alhaalta 
ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan avulla,

L. katsoo, että oikeusasiamiehen perustama vapaaehtoinen yhteistyö Euroopan 
oikeusasiamiesten verkostossa on toiminut yli kymmenen vuotta tiedonvaihdon ja 
parhaiden käytänteiden vaihdon joustavana järjestelmänä ja keinona välittää kanteluja 
asiasta vastaaville viranomaisille,

M. katsoo, että runsaan vuosikymmenen vierähdettyä toimiston perustamisesta 
oikeusasiamiehen tehtävä suojella unionin kansalaisia on kehittynyt myönteisesti 
oikeusasiamiehen riippumattomuuden ja sen toiminnan avoimuuteen kohdistuneen 
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Euroopan parlamentin demokraattisen valvonnan ansiosta,

N. katsoo, että vaikka Euroopan yhdentymisen perusperiaatteisiin kuuluu unionin 
kansalaisten demokraattinen yhdenvertaisuus ilman kansalaisuuteen tai kieleen 
perustuvaa syrjintää, kansalaiset, yhdistykset ja yritykset tekevät edelleen useita kanteluja 
siitä, etteivät ne ole saaneet pyytämiään tietoja omalla kielellään yhteisön 
tarjouskilpailujen tai kilpailumenettelyjen yhteydessä,

O ottaa huomioon, että oikeusasiamies toisti heinäkuussa 2006 pyyntönsä oikeusasiamiehen 
ohjesäännön muuttamista ja Euroopan parlamentti hyväksyi yhden muutoksen kohteen 
edellä mainitussa päätöslauselmassa oikeusasiamiehen ohjesäännöistä ja hänen 
tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista tehdyn päätöksen 3 artiklan 
muuttamisesta jo 6. syyskuuta 2001 Luciana Sbarbatin vetoomusvaliokunnan nimissä 
laatiman lausunnon pohjalta,

1. hyväksyy Euroopan oikeusasiamiehen toimittaman vuosikertomuksen 2006 ja sen 
esitysmuodon, johon kuuluu yhteenveto toiminnasta kyseisenä vuonna ja aihekohtainen 
analyysi oikeusasiamiehen päätöksistä sekä menettelyn eri vaiheissa esiin tulleista 
ongelmista; kehottaa oikeusasiamiestä ottamaan kuitenkin käyttöön teknisiä muutoksia 
eri kappaleiden lukemisen ja ennen kaikkea tilastojen ymmärtämisen helpottamiseksi;

2. katsoo, että oikeusasiamies on edelleen käyttänyt toimivaltaansa tasapainoisella ja 
tarmokkaalla tavalla tarkastellessaan ja käsitellessään kanteluja, tehdessään ja 
päättäessään tutkimuksia ja pitäessään yllä rakentavia suhteita yhteisön toimielimiin ja 
elimiin ja rohkaistessaan kansalaisia käyttämään oikeuksiaan suhteissa yhteisön 
viranomaisiin;

3. korostaa, että oikeusasiamiehen kaiken toiminnan päätarkoituksena on pyrkiä 
sovintoratkaisuun kantelun tekijän ja toimielimen välillä ja välttää riitojen saattamista 
tuomioistuimeen;1

4. on yhtä mieltä siitä, että ilmaisua ”yhteisön toiminnassa ilmenneet epäkohdat” olisi 
tulkittava laajasti siten, että se koskisi laittomien hallinnollisten toimien ja sitovien 
sääntöjen tai periaatteiden rikkomisen lisäksi tapauksia, joissa viranomaiset ovat 
toimineet saamattomasti, välinpitämättömästi tai ilman avoimuutta;

5. kannustaa oikeusasiamiestä edistämään aitoa palvelukulttuuria kiinteänä osana hyvää 
hallintotapaa sen varmistamiseksi, että yhteisön hallintoa johdetaan kohti avoimuutta ja 
vuoropuhelua palveluja käyttävän yleisön kanssa, erehdykset tunnustettaisiin ja niitä 
pyydettäisiin anteeksi ja etsittäisiin kantelijoita tyydyttäviä ratkaisuja;

6. katsoo riittämättömäksi sen, että tietyt toimielimet ja yhteisön elimet, lähinnä komissio ja 
neuvosto, ovat hyväksyneet erilliset hyvän hallintotavan säännöstöt: komission 13. 
syyskuuta 2000 hyväksytty säännöstö kattaa sen henkilöstön suhteet yleisöön, ja 
neuvoston 25. kesäkuuta 2001 hyväksytty säännöstö sen henkilöstön ammatilliset suhteet 
yleisöön;

  
1 Ks.. julkisasiamies Geelhoedin ratkaisuehdotus asiassa C-234/02 Lamberts, 66 kohta.
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7. kehottaa hyväksymään "Hyvän hallintotavan eurooppalaisen säännöstön", jota Euroopan 
oikeusasiamies on esittänyt ja jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt 6. syyskuuta 
2001 ja joka kattaa yhteisön kaikkien toimielinten ja elinten henkilöstön ja jota, toisin 
kuin muita säännöstöjä, päivitetään säännöllisesti ja joka julkaistaan oikeusasiamiehen 
verkkosivuilla;

8. korostaa, että oikeusasiamies selitti säännöstön erga omnes-vaikutuksen parlamentin 
puhemiehelle osoittamassaan, 11. maaliskuuta 2002 päivätyssä kirjeessä, joka on 
julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla; katsoo tämän vuoksi, ettei millään muulla 
rajoitetummin sovellettavalla säännöstöllä voida korvata tai kumota eurooppalaisia 
menettelysääntöjä;

9. kehottaa kaikkia toimielimiä rakentavaan yhteistyöhön oikeusasiamiehen kanssa 
menettelyn kaikissa vaiheissa, pitämään kiinni sovintoratkaisuista, ottamaan huomioon 
hänen kriittiset huomautuksensa ja soveltamaan hänen suositusluonnoksiaan;

10. kehottaa oikeusasiamiestä laatimaan vuosittain luettelon parhaista hallintotavoista ja 
luettelon hänen päätöstensä kanssa ristiriidassa olevista tavoista sekä teettämään 
tutkimuksen kriittisten huomautustensa vaikutuksista;

11. kehottaa kaikkia kriittisen huomautuksen saaneita noudattamaan kyseisiä huomautuksia 
ja ottamaan ne huomioon tulevissa toimissaan välttääkseen erityisesti komission osalta 
uuden arvostelun aiheutumista epäjohdonmukaisuudesta, joka johtuu komission jäsenen 
virallisten lausuntojen ja kyseisen komission osaston toimien tai toimimattomuuden 
välisistä eroista;

12. muistuttaa kaikkia yhteisön toimielimiä ja elimiä niiden velvoitteista, jotka perustuvat 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 13 päivänä toukokuuta 2001 annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 1049/2001, jota on toteutettava tehokkaasti eikä 
ainoastaan siihen ehdotetun oikaisun, jota parhaillaan käsitellään, uskottavuuden 
varmistamiseksi, ja velvoitteista, jotka perustuvat yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 95/46/EY;

13. kehottaa komissiota jälleen kerran käyttämään asianmukaisesti harkintavaltaansa 
aloittaakseen EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen rikkomismenettelyn tai 
228 artiklan mukaisen laiminlyöntimenettelyn ja samalla välttämään huolellisesti
asianmukaisten toimien toteuttamisessa viipeitä tai perusteettomia laiminlyöntejä, jotka 
ovat ristiriidassa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa koskevan komission 
toimivallan kanssa;

14. kehottaa yhteisön kaikkia toimielimiä ja elimiä sekä jäsenvaltioiden pysyviä edustustoja 
tähän kertomukseen sisältyvien avoimuuden ja hyvien hallintotapojen mukaiseen 
yhteistyöhön unohtamatta velvoitteitaan voimakkaita keskuselimiä kohtaan, kuten 
neuvoston puheenjohtajisto tai Eurooppa-koulujen johtokunta, joita oikeusasiamiehen 
olisi vaikea valvoa;

15. kehottaa Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa (EPSO) varmistamaan sääntöjen 
ja vahvistetun käytännön tehokkaan ja täysimääräisen noudattamisen avoimuuden ja 
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avointen kilpailumenettelyjen osalta, erityisesti hakijoiden omien paperien pisteyttämistä
koskevassa tiedonsaannissa, lopettamaan kielellisen syrjinnän ja välttämään oman 
vastuunsa kiertämistä viittaamalla valintalautakunnan päätöksiin;

16. kehottaa oikeusasiamiestä jatkamaan tutkimuksia muun muassa ”kolmanteen pilariin” 
kuuluvissa eli rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä 
koskevissa kysymyksissä ja ulottamaan nämä tutkimukset koskemaan Europolin 
toimintaa;

17. panee merkille, että oikeusasiamies on esittänyt kaksi erityiskertomusta, joista toinen on 
jo saavuttanut tavoitteensa ja toista käsitellään parlamentissa; tukee oikeusasiamiehen 
neuvoston puheenjohtajalle osoittamia päätelmiä kaikkien unionin kansalaisten 
demokraattisesta yhdenvertaisuudesta ilman "vahvojen" kielten hyväksi tehtävää 
syrjintää; 

18. yhtyy oikeusasiamiehen näkemykseen tarpeesta nopeuttaa parlamentin sisäisiä 
menettelyjä aikataulujärjestelyjen säätelemiseksi toimivammin ja sellaisten järjestelyjen 
vauhdittamiseksi, jotka koskevat oikeusasiamiehen vuosikertomuksen toimittamista
vetoomusvaliokunnan tarkasteltavaksi ja alkuperäisen tekstin muille kielille kääntämistä
lisämäärärahojen avulla;

19. kehottaa oikeusasiamiestä toimittamaan parlamentille kaikki tarpeelliseksi katsomansa
asiakirjat tiedonvälityksen tehostamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi näiden osastojen 
välillä 15 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 1 artiklan 
mukaisesti, erityisesti tiedotus-, viestintä- ja käännöstoiminnan osastoissa;

20. ilmaisee tyytyväisyytensä vetoomusvaliokunnan jäsenten kanssa toimineisiin rakentaviin 
suhteisiin, mikä on näkynyt sekä oikeusasiamiehen osallistumisena parlamentin 
valiokuntien kokouksiin että molempien toimivallan ja oikeuksien keskinäisenä 
kunnioittamisena; kehottaa tämän vuoksi oikeusasiamiestä esittämään 
vetoomusvaliokunnalle ajoissa kantansa alulle panemiinsa tärkeimpiin tutkimuksiin, jotta 
synergiaa voitaisiin hyödyntää;

21. vahvistaa vuonna 2001 ilmaisemansa myönteisen kannan oikeusasiamiehen pyyntöön 
oikeusasiamiehen ohjesäännön muuttamisesta asiakirjojen saannin ja todistajien 
kuulemisen suhteen perustaen näkemyksensä periaatteeseen, jonka mukaan pyydetyt 
muutokset selventävät osaltaan oikeusasiamiehen toimivaltaa, kun vaatimukset hänen 
toimintansa harjoittamisen suhteen ovat lisääntyneet, ja sillä perusteella, että tärkeimmät 
unionin toimielimet ovat jo käytännössä hyväksyneet suurimman osan muutoksista;

22. korostaa, että näihin muutoksiin voi liittyä oikeusasiamiehen toimivallan laadullista 
laajentamista ilman, että se vaikuttaisi hänen asemansa perustaan ja luonteeseen 
kansalaisten etujen valvojana eikä yhteisön julkishallinnon tuomarina;

23. panee merkille oikeusasiamiesten eurooppalaisen verkoston toissijaisuusperiaatteen 
mukaisen merkityksen varmistettaessa tuomioistuinten ulkopuoliset keinot ja kehottaa 
oikeusasiamiestä laajentamaan verkoston toimintaa niiden oikeusasiamiesten suuntaan, 
joilla on erityisvastuu alaikäisten suojelussa, perheongelmissa, henkilötietosuojassa, 



PE 390.565 8/16 PR\670935FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

vankien oikeuksien ja potilaiden oikeuksien suojelussa, ja tekemään verkostosta 
tehokkaamman ja interaktiivisemman; 

24. kannustaa vetoomusvaliokunnan kuulemiseen oikeusasiamiesten eurooppalaisen 
verkoston asioissa, jotta ratkaistaisiin vetoomusten suhteen jo käsiteltyjä asioita, jotka 
olisi otettava ennalta huomioon kansallisella ja paikallisella tasolla ilmenneissä 
ongelmissa;

25. panee tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen hyväksymän viestintästrategian, jossa 
käytetään useita kansalaisille tiedottamisen ja yleisen tietoisuuden lisäämisen keinoja, 
joilla edistetään vuoropuhelun eri muotoja, lähennetään kansalaisia Euroopan unionin 
toimielimiin ja elimiin ja näin ollen pidemmällä aikavälillä lisätään kansalaisten 
tietoisuutta oikeuksistaan ja yhteisön toimivallasta;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan 
mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille ja oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille elimille.
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PERUSTELUT

Kansalaisia hyödyttävä palvelukulttuuri

Euroopan oikeusasiamiehen toimisto juhli kaksi vuotta sitten ensimmäistä 
toimintavuosikymmentään. Euroopan parlamentin, joka täytti tänä vuonna 20 vuotta 
Euroopan yhtenäisasiakirjan mukaisesti välittömin vaalein valittuna parlamenttina, 
vetoomusvaliokunta tunnustaa, että Maastrichtin sopimus merkitsi laadullista harppausta 
unionin kansalaisten oikeuksissa. Se nimittäin tarjosi heille mahdollisuuden esittää 
vetoomuksia edelleen ainoana välimiehenä toimivalle parlamentaariselle elimelle tai kääntyä 
sellaisen erikoistuneemman elimen puoleen, joka tuomioistuinten ulkopuolisena elimenä 
noudattaa menettelyä, jossa ei suljeta pois parlamentin asioihin puuttumista silloin, kun 
asianomainen hallinnollisista epäkohdista vastaava yhteisön toimielin on haluton 
yhteistyöhön. Vetoomusvaliokunta ja oikeusasiamies ovat yhteisvoimin edistäneet ja 
tehostaneet yhteisön tasolla kansalaisia hyödyttävää palvelukulttuuria, jolla varmistetaan 
korkea laatu – muun muassa avoimet, helposti lähestyttävät, joustavat ja yhteistyökykyiset 
hallintopalvelut. Ensimmäinen ilmentymä tästä näkyi 6. syyskuuta 2001 tehdyssä 
päätöslauselmassa, jonka ajankohta osui yhteen ajankohdan kanssa, jolloin Euroopan 
parlamentti hyväksyi Euroopan oikeusasiamiehen esittämän hyvän hallintotavan säännöstön.

Tilastojen tarkastelu

Vuoden 2006 tilastotiedoista ilmenee, että oikeusasiamies vastaanotti 3830 kantelua, mikä oli
kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005, mutta samaa ennätystasoa kuin vuonna 2004, 
jolloin todettiin 53 prosentin lisäys aiempiin vuosiin nähden. Kantelu tehtiin sähköisesti 57
prosentissa tapauksista, joista useimmat eli 3619 tapausta koskivat kansalaisten lähettämiä 
vetoomuksia ja vain 211 tapauksessa vetoomuksen lähettäjinä oli yhdistys tai yritys.
Vetoomuksen esittäjien kansalaisuus oli prosenttiosuuden mukaan: Espanjan kansalaisia (20,4 
%), Saksan kansalaisia (14 %), Ranskan kansalaisia (8,7 %), Belgian kansalaisia (6,3 %), 
Puolan kansalaisia (6 %), Italian kansalaisia (5,4 %) ja Ison-Britannian kansalaisia (3,8 %).
Prosenttiosuudet muuttuvat kuitenkin, jos maittain esitettyjen vetoomusten osuus lasketaan 
jakamalla kantelujen prosenttiosuus väestön prosenttiosuudella EU:n väestöstä. Tällä tavoin 
laskettuna vain 22 valtiossa luku on suurempi kuin yksi; jos luku on enemmän kuin 1, 
oikeusasiamies saa kyseisestä maasta enemmän kanteluita kuin sen väkiluvun perusteella 
voitaisiin olettaa. Tämä pätee Luxemburgiin (luku 14,2 %), Maltaan (10), Kyprokseen (7,6), 
Belgiaan (2,8), Sloveniaan (2,7) ja Espanjaan (2,2). Jos tilastoja tarkastellaan vetoomusten 
kielijakauman mukaisesti, voidaan todeta, että yli 20 % vetoomuksista on tehty englannin ja 
espanjan kielillä kummallakin, saksan ja ranskan kielillä kummallakin yli 10 % ja puolan
kielellä yli 5 %.

Kun käsiteltäväksi ottamisen tarkastelu oli päätetty 95 %:ssa tapauksissa, suurimman osan ei 
taaskaan katsottu kuuluvan oikeusasiamiehen toimivaltaan (78,5 %), joko siksi, että kantelua 
ei ollut tehty yhteisön toimielintä tai elintä vastaan (93,7 %) tai siksi, ettei niissä ollut kyse 
hallinnossa ilmenneestä epäkohdasta (5,4 %). Niistä 21,5 %:ssa tapauksista, jotka kuuluivat 
oikeusasiamiehen toimivaltaan, 838 kantelusta 449 kantelua oli muodollisesti hyväksytty 
käsiteltäviksi ja näistä 258 johti tutkintaan. Oikeusasiamies toteutti vuonna 2006 yhteensä 582
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tutkintaa, joista 315 oli käsittelyssä jo vuonna 2005 ja 9 tapauksen tutkinta oli aloitettu 
oikeusasiamiehen aloitteesta.

Samoin kuin aiempina vuosina useimpien tutkimusten kohteena ollut toimielin oli komissio, 
jonka osuus oli 66 % tutkinnan kohteista (387 kantelua); Euroopan yhteisöjen 
henkilöstövalintatoimiston (EPSO) osuus oli 13 % (74), Euroopan parlamentin osuus 8 %
(49) ja Euroopan unionin neuvoston osuus 2 % (11). Yleisin hallinnossa ilmennyt epäkohta 
oli avoimuuden puute, mukaan lukien tiedonsaannin epääminen (25 %), seuraava 
epäoikeudenmukaisuus tai vallan väärinkäyttö (19 %). Lisäksi havaittiin erilaisia muita 
epäkohtia, joista vähiten tavallisia kantelun kohteita olivat oikeudellinen virhe (5 %) ja 
komission osoittama laiminlyönti perustamissopimuksen velvoitteiden täyttämisessä (4 %).

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta näkyy edelleen kantelujen käsittelyn eri vaiheissa ja 
yksityiskohtaisemmin silloin, kun kantelussa on kyse hallinnossa ilmenneistä epäkohdista 
(kommenttipyyntöjä, sovintoratkaisuja, joista tehtiin 28 ehdotusta vuonna 2006 ja näistä vain 
yksi päättyi menestyksellisesti, kriittisiä huomautuksia, joita tehtiin 41 tapauksessa vuonna 
2006, suositusluonnoksia, joista tehtiin 13 ehdotusta vuonna 2006, erityiskertomuksia, joista 
kaksi esitettiin parlamentille vuonna 2006). Tämän menettelyn kansalaisille tarjoama suoja 
auttaa osaltaan lisäämään oikeusasiamiehen taivutteluvaltuuksia, vaikka näillä päätöksillä ei 
ole oikeudellisesti sitovia vaikutuksia.

Tämän menettelyn kansalaisille tarjoamat takuut auttavat osaltaan lisäämään 
oikeusasiamiehen taivutteluvaltuuksia, vaikka näillä päätöksillä ei ole oikeudellisesti sitovia 
vaikutuksia. Lisäksi oikeusasiamies, jonka toimiston perustajana oli parlamentti, nauttii 
itsenäisesti toimiessaan parlamentin luottamusta, mikä näkyy oikeusasiamiehen vuosi- ja 
erityiskertomuksista tehdyissä poliittisissa arvioissa.

Myös vetoomusvaliokunta tukee aktiivisesti oikeusasiamiestä, joka osallistui valiokunnan 
kokouksiin neljä kertaa vuonna 2006. Oikeusasiamies on yhteistyössä kollegojensa kanssa 
Euroopan oikeusasiamiesten verkostossa, jota olisi laajennettava ja parannettava. Euroopan 
kannalta tarkastellen on korostettava, että niin kauan kun täytäntöönpanosäännöissä (2 
artiklan 4 kohta) tai Euroopan parlamentin työjärjestyksessä (191 artiklan 9 kohta) ei määrätä 
asiasta, oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan välisiin rutiininomaisiin yhteyksiin olisi 
liitettävä toimivaltaristiriitojen välttämiseksi vastavuoroinen ilmoittaminen päätöksistä, joilla 
on lopullinen oikeusvaikutus.

Analyysi valtuuksista ja päätöksistä, jotka useimmiten vaikuttavat tiettyihin toiminnan 
ryhmiin ja tiettyihin elimiin

Kertomuksessa jaetaan vuoden 2006 päätökset, joissa tutkinta on saatettu loppuun (250 
päätöstä) viiteen ryhmään. Nämä ryhmät voidaan jakaa ongelmiin, joissa on kyse yhteisön 
toimielinten ja elinten avoimuuden puutteesta (25 % tutkinnan kohteista, 9 päätöstä 
kolmannessa luvussa), komission asemasta perustamissopimuksen takaajana 226 artiklaan 
perustuvissa menettelyissä (9 päätöstä kolmannessa luvussa), sopimusten, palkkojen ja 
takuiden hoitamisesta (8 päätöstä kolmannessa luvussa) ja toimielinten henkilöstön 
palvelukseen ottamiseen ja hallintoon liittyvistä ongelmista (18 päätöstä kolmannessa 
luvussa).

Asiakirjoihin tutustuminen
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Useissa tapauksissa, jotka esitettiin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 nojalla toteutettavaan 
asiakirjoihin tutustumiseen tehdyistä poikkeuksista, menettely päättyi kriittiseen 
huomautukseen, joka on keino ehkäistä vastaavat tapahtumat vastaisuudessa sellaisissa 
tapauksissa, joissa suositus olisi hyödytön tai asiaton. Tämä pätee komission liian laajaan 
tulkintaan menettelyistä, jotka voidaan "samaistaa tuomioistuinmenettelyihin", kyseisessä 
tapauksessa WTO:ta koskevan riidan ratkaisemismenettely (sivu 91), tai komission 
asiakirjoihin tutustumisen epääminen mielivaltaisin perustein, joiden mukaan kansallisten 
kasvihuonekaasupäästöjen hyväksymistä koskeviin kansallisiin suunnitelmiin tutustuminen 
vaarantaisi käynnissä olevat neuvottelut tai jäsenvaltioiden lähettämiä tai vastaanottamia 
asiakirjoja olisi käsiteltävä sisäisinä asiakirjoina (sivu 94). Vetoomusvaliokunta katsoo, että 
oikeusasiamiehen olisi erittäin suositeltavaa teettää vuonna 2007, kuten 2. toukokuuta 2007 
todettiin, seikkaperäinen tutkimus vuonna 2006 tehtyjen kriittisten huomautusten käytännön 
vaikutuksista.

Kriittisten huomautusten jättäminen huomiotta

Valiokuntaa hämmästytti hieman oikeusasiamiehen esittämä uusi lähestymistapa, jossa
tapauksissa, joissa kriittisillä huomautuksilla ei näytä olleen vaikutusta (sivut 82, 84 ja 92)
lähestyttäisiin asianomaista komission jäsentä. Kyseisellä lähestymistavalla palvelukulttuuria 
edistettäisiin epäkohtiin syyllistyneen yhteisön hallinnon korkeimmalla tasolla. Useimmissa 
näistä ongelmista on kyse komission henkilöstöhallinnosta, joten jos tarkoituksena on saada 
aikaan palvelukulttuuri tällä ratkaisevalla alalla, virheet on korjattava niiden lähteillä 
sitomalla asiaan virheelliseen toimintaan tai käytökseen syyllistynyt osasto ja vaatimalla sitä 
täyttämään Euroopan hyvän hallintotavan säännöstön asiaa koskevat määräykset. Todettakoon 
tässä yhteydessä, että huolimatta kriittisestä huomautuksesta, jossa tutkinta päättyi keinojen 
puuttumiseen Brysselin Eurooppa-koulun päätöstä vastaan, jossa oli kyse oppilaan 
arvosanoista (sivut 90–91), oikeusasiamiehen olisi jatkettava tiukasti komissioon ja 
tarvittaessa myös jäsenvaltioihin kohdistamaa valvontaansa. Eurooppa-koulut ovat 
hyväksyneet hyvän hallintotavan säännöstön, mutta se ei riitä, kuten ei komissionkaan
tapauksessa, takaamaan aidon palvelukulttuurin aikaan saamista.

Komission asema perustamissopimuksen takaajana

On komission harkintavallassa aloittaa EY:n perustamissopimuksen 226 ja 228 artiklan 
mukainen menettely silloin, kun jäsenvaltio laiminlyö perustamissopimuksessa määrätyt 
velvoitteensa. Näin ollen asianmukaisesti toimiva järjestelmä on myös ratkaisevaa 
menestymiselle useiden vetoomusten tarkastelussa. Tässä yhteydessä pätevät edelleen 
aiemmissa kertomuksissa esitetyt seikat, esimerkiksi rikkomismenettelyjä koskevien 
asiakirjojen ja erityisesti komission ja jäsenvaltioiden välisen kirjeenvaihdon julkaisemisessa 
(de Rossan mietintö, 2003). Vuonna 2006 käsitellyistä tapauksista käy selvästi ilmi, että 
komissio käytti väärin harkintavaltaansa jättämällä toteuttamatta asianmukaiset toimet ennen
oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista ja käytti perusteluna poliittista harkintaa, mm. 
komission jäsenten vaikeutta päästä yhteisymmärrykseen arkaluontoisessa asiassa, jossa oli 
kyse Saksan toteuttamasta palvelujen vapauden rikkomisesta veikkausalalla.
Vetoomusvaliokunta panee kuitenkin tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen hyvän 
toimivallan käytön, mukaan lukien erityiskertomus, jolla tilanne korjattiin (sivu 110).
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Oikeusasiamiehen päätelmät ovat epäselvempiä ja vähemmän osuvia silloin, kun niissä 
moititaan komission perusteetonta viivyttelyä rikkomismenettelyjen käsittelyssä virallisen 
ilmoituksen vaiheessa ja perustellun huomautuksen lähettämisessä väitetystä 
jäsenyysvelvoitteiden rikkomisesta vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, Espanjalle (sivu 105). 
Toisaalta oikeusasiamies teki yksiselitteisen kriittisen huomautuksen, jossa se esitti 
hallinnossa todetuksi epäkohdaksi komission virheellisen tulkinnan säännöstä tai 
oikeudellisesta periaatteesta, kun tämä vastasi kiertelevästi mukavuussyistä sen sijaan, että 
olisi etsinyt sääntöjä jäsenvaltion laiminlyönnistä jäsenyysvelvoitteiden täyttämisessä 228 
artiklan nojalla Saksan tapauksessa, kun Saksan oli jo todettu laiminlyöneen sille yhteisöstä 
johtuvia velvoitteitaan tiettyjen juomien pakkaamisessa (sivu 93). Vielä vakuuttavampi oli 
oikeusasiamiehen suositusluonnos, jonka toimielin myöhemmin hyväksyi ja jossa moitittiin 
loputonta lykkäämistä sillä perusteella, että komissio halusi käsitellä kokonaisvaltaisesti 226 
artiklaan perustuvaa Tanskan jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevaa menettelyä, jossa oli 
kyse moottoriajoneuvoverosta (sivu 103). Näin räikeä viivyttely tai toimimattomuus olisi 
tuomittava myös parlamentissa, kun siellä tarkastellaan vuosikertomusta yhteisön 
lainsäädännön toimivuudesta.

Toimivalta tutkimusten aloittamiseksi

Oikeusasiamiehen omasta aloitteesta käynnistämät työsopimuksia ja henkilöstöhallintoa 
koskevat kaksi tutkimusta osoittavat, miten hänen toimivaltansa toimii tehokkaana keinona 
kannustaa viranomaisia itsesäätelyyn: toisaalta komission myönteinen vastaus pyyntöön 
sisällyttää vakiomuotoisiin hankintasopimuksiinsa vapaaehtoinen sovittelulauseke ja tiedottaa 
hänelle asiassa tapahtuneesta edistyksestä vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana (sivu 
111) ja toisaalta parlamentin päätös poistaa ikärajat harjoittelijaohjelmastaan (sivu 113). Sitä 
vastoin aivan toisessa yhteydessä tulee esiin komission tapa käsitellä useita kanteluita, jotka 
koskivat teollisuussataman rakentamista Kanariansaarille, mistä oikeusasiamies on 
käynnistänyt omasta aloitteesta tehtävän tutkinnan (sivu 112) ja mistä on tehty kantelu 
Euroopan parlamentille. Ongelma johtuu mahdollisen ajoituksen synkronoinnin mahdollisesta 
puutteesta ja siitä, että samaa tapausta käsitellään sekä oikeusasiamiehen toimistossa että 
Euroopan parlamentissa, kun molempia pyydetään päättämään tapauksen tosiseikoista ja 
samalla ne joutuvat tutkimaan sitä eri toimivallan perusteella. Vastaavissa tapauksissa 
vetoomusvaliokunta kehottaa oikeusasiamiestä esittämään riippumattoman kantansa ja 
käyttämään paremmin hyväkseen hänelle työjärjestyksen 195 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
avoimia kanavia rakentavan vuoropuhelun aikaansaamiseksi parlamentin kanssa.

EPSO:n merkitys palvelukseenottomenettelyissä

Oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2003 tekemässään mietinnössä vetoomusvaliokunta 
kehotti Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa (18 kohta) saattamaan 
kilpailumenettelyt avoimiksi oikeusasiamiehen erityiskertomuksen (1004/97 PD) ja Böschin 
mietinnön (A5-280/00) mukaisesti. Erityisesti tämä pätee hakijoiden mahdollisuuteen saada 
tutustua omiin papereihinsa, joihin on tehty merkintöjä. Mietinnön laatija De Rossa korosti, 
että tuohon aikaan vuonna eli 2003 kaikilla Euroopan toimielinten palvelukseenottoon 
liittyviin kilpailuihin osallistuneilla ei ollut tällaisia oikeuksia.

Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2006, ei voitu enää todeta tällaisen vakiintuneen oikeuden 
pätevän, mikä näkyy selvästi oikeusasiamiehen kriittisestä huomautuksesta suppeaan ja 
epäasianmukaiseen tiedotukseen, joka koski EPSO:n ”arviointilomakkeessa” esiintyneitä 
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käännösvirheitä (674/2004/PB, s. 97). Hakijoilla on perusteltu intressi saada itseään koskevia 
tietoja. Tämä voisi vaarantua tulevaisuudessa sillä, että käytettäisiin järjestelmällisesti 
ennakkovalintatestejä varten useita kyselyitä, joita voidaan käsitellä vain tietokoneella ja joita 
ulkoiset erityisalan yritykset hoitavat. Tämän vuoksi on erittäin perusteltua avata tutkimukset, 
jotta hakijat pääsisivät tutustumaan tuloksiin, erityisesti testeihin ja kyselyihin annettuihin 
tarkkoihin vastauksiin sekä valintalautakunnan kirjallisia testejä varten laatimiin 
arviointiperusteisiin (OI/5/05/PB s. 98); yleensäkin EPSO:n olisi noudatettava 
oikeusasiamiehen edellä mainitussa erityiskertomuksessa vuodelta 1999 asettamia olennaisia 
edellytyksiä.

Lisäksi vetoomusvaliokunta pitää moitittavana EPSO:n kieltäytymistä pyytämästä anteeksi 
valintalautakunnan hakijan pätevyyttä tarkastellessaan tekemän ilmeisen virheen vuoksi 
poissuljetulta hakijalta. Kyseessä oli röyhkeä vallan väärinkäyttö, joka oikeusasiamiehen 
itsensä oli korjattava pyytämällä EPSO:n puolesta anteeksi Euroopan yhteisöjen nimissä (s. 
108). Kyseessä on varmasti kaikilta unionin elimiltä ja toimielimiltä edellytetyn 
palvelukulttuurin vastakohta eikä ole sattumaa, että EPSO on toisella sijalla häpeällisessä 
luettelossa hallinnossa ilmenneistä epäkohdista vastuussa olevista elimistä.
Vetoomusvaliokunta kehottaa tämän vuoksi oikeusasiamiestä valvomaan EPSO:a tiukasti ja 
tarkasti erottelematta toisistaan sen henkilöstön hallinnollista työtä ja valintalautakunnan 
päätöksiä, kuten oikeusasiamies aiheellisesti moitti EPSO:a (1217/04/OV s. 66). Erityisesti 
olisi valvottava EPSO:n vastauksia hakijoiden valituksiin, jotka koskevat määräaikojen 
noudattamista, muodollisia vaatimuksia – alkaen hakijoiden kielitaitoon kohdistuvista 
vaatimuksista – ja henkilötietosuojaa.

Oikeusasiamies ratkaisevassa asemassa demokratian toteutumisessa unionissa

Vetoomusvaliokunta on aiemmissa mietinnöissään korostanut oikeusasiamiehen merkitystä 
demokraattisen avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden takaajana EU:n päätöksenteossa ja 
hallintoelimissä (2003), hänen johtavaa asemaansa korkealaatuisen tiedon välittämisessä 
toimivaltansa puitteissa (2004) ja hänen toimintansa tuottamaa lisäarvoa hyvän hallinnon 
varmistajana muissakin asioissa kuin hallinnossa ilmenevissä epäkohdissa (2005). Tänä 
vuonna korostetaan oikeusasiamiehen ratkaisevaa asemaa unionin demokratiassa1, välittäjänä 
kansalaisten ja yhteisön viranomaisten välillä, kun viimeksi mainittujen toimet eivät suinkaan 
täytä niiltä odotettuja standardeja. Erityisesti korostetaan oikeusasiamiehen pyrkimyksiä 
erottaa toisistaan hyvä ja huono hallinto. Euroopan oikeusasiamies näyttää vastanneen 
myönteisesti vuonna 2004 tehtyyn kehotukseen selventää hallinnossa ilmenevien epäkohtien 
käsitettä.

Vetoomusvaliokunta tukee täysin hyvän hallintotavan standardeista poikkeavia toimia ja 
käytöstä käsittelevän 2.2.3 kohdan perussisältöä. Valiokunta arvostaa myös yhteisön 
viranomaisille tarjottua ohjausta virheiden myöntämisessä, anteeksi pyytämisessä ja kantelun 
tekijöitä tyydyttävien ratkaisujen löytämisessä. Esimerkiksi EIP:n tapa harkita uudelleen 
luvan epäämistä tilintarkastuskertomukseen tutustumiselle ja sallia kantelun tekijän tutustua 
useisiin otteisiin kyseisestä kertomuksesta (ss. 77–78) osoittaa rakentavaa lähestymistapaa, 

  
1 Ilmaus on otettu Ezio Perillon teoksesta 'The process of adopting the Ombudsman's Statute', 'Diritto 
dell'Unione europea" (2006), I osa, s. 143.
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jolla huono hallinto voidaan muuttaa hyväksi ja joka olisi otettava malliksi vastaavia 
tapauksia varten. Vetoomusvaliokunta kannustaa tämän vuoksi oikeusasiamiestä laatimaan 
vuosittain luettelon parhaista hallintotavoista, mukaan lukien esimerkkitapaukset tai 
mallitapaukset (joita oli kuusi vuonna 2006), yhdessä niiden tapausten kanssa, joissa 
toimielimet toimivat vähiten kiitettävästi.

Vetoomusvaliokunta kehottaa Euroopan oikeusasiamiestä valvomaan edelleen kiinteästi EU:n 
ministerineuvoston ja yleisön välisiä suhteita ja Euroopan parlamentin suhteita yleisöön, 
mihin liittyy asiakirjojen julkisuus, ja jatkamaan komissioon kohdistamaansa valvontaa sen
täyttäessä tehtäviään yhteisön lainsäädännön suojelijana. Tärkeimpiä periaatteita, joita on 
korostettava, on kaikkien unionin kansalaisten demokraattinen yhdenvertaisuus ilman 
kansalaisuuteen tai kieleen perustuvaa syrjintää. Samalla kun vetoomusvaliokunta panee 
tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen tiukan kannan moittia neuvostoa hallinnossa 
toistuvista epäkohdista, jotka liittyvät saksankielisen version puuttumiseen puheenjohtajiston 
Internet-sivustosta, ja tukee täysin 30. marraskuuta 2006 julkaistua oikeusasiamiehen 
erityiskertomusta, se toteaa, ettei hänen päätelmiään (s. 109) voida käyttää perusteena sille, 
että tietyt kielet ovat "yhdenvertaisempia kuin toiset".

Vetoomusvaliokunta panee myös tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen aloitteet, jotka 
tehtiin alun perin ehdotuksena neuvostolle pyrkiä sovintoratkaisuun ja sen jälkeen 
jäsenvaltioille osoitettuina kriittisinä huomautuksina (ss. 104–105) torjua ja lopettaa kiertävän 
puheenjohtajuuden kaupallinen sponsorointi, tässä tapauksessa Irlannin 
puheenjohtajakaudella. Tässä tapahtumassa korostui intressiristiriidan hienovarainen ongelma 
ja se ilmeni kanavalla, joka yhdistää unionin lainsäädäntöjärjestelmän keskiössä olevat 
toimielimet kansallisiin viranomaisiin. Oikeusasiamies otti asian perustellusti esiin ja sitä olisi 
jatkettava tiedottamalla asian edistymisestä jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen kanssa 
käytävien neuvottelujen pohjalta.

Yhteistyön jatkuva tehostuminen

Vetoomusvaliokunta kannattaa täysin omien menettelyjensä vauhdittamista siten, että 
oikeusasiamiehen vuosikertomusta käsitellään nopeammin (Schwabin mietinnön 4 kohta) ja 
kehottaa oikeusasiamiestä vastaavasti pyrkimään toimittamaan kertomuksensa vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä ja tekemään tiettyjä muutoksia tilastojen ja analyyttisen osan 
esittämiseen (nykyisen kertomuksen kolmas luku). Tarvitaan kuitenkin asianmukaisia 
budjettimäärärahoja, jotta voitaisiin täyttää kasvavat vaatimukset parlamentaarisesta
monikielisyydestä, mikä tänä vuonna tarkoitti sitä, että tarvittiin kaksi ylimääräistä kuukautta 
alkuperäisen englanninkielisen kertomuksen kääntämiseksi muille kielille.

On kulunut seitsemän vuotta siitä, kun oikeusasiamies Söderman kehotti lakkauttamaan 3 
artiklan 2 kohdan vapauteen tutustua toimielinten tiedostoihin ja virkamiesten ja muun 
henkilöstön ehdottomaan kuulemiseen; Almeida Garrettin mietinnössä (A5-240/01) 
parlamentti hyväksyi pääasiallisesti (6. syyskuuta 2001) pyydetyt oikaisut 9. maaliskuuta 
1994 tehtyyn päätökseen, mutta erityinen lainsäädäntömenettely pysähtyi huolimatta 
komission ja neuvoston antamasta suostumuksesta (ks. OEIL ACI 1999/2215). Mietinnön 
laatija, joka on jo laatinut lausunnon kyseiselle valiokunnalle, voi vain korostaa päätelmiä, 
jotka valiokunta hyväksyi 29. toukokuuta 2001 (perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan mietinnön mukaisesti), ja erityisesti päätelmää nro 4, joka 
koskee oikeusasiamiehen ohjesäännön 3 artiklaan ehdottamille muutoksille annettavaa täyttä 
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tukea. Vetoomusvaliokunta voi vain panna tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies on jo 
tulkinnut toimivaltaansa ja käyttänyt tutkintaoikeuksiaan edistyksellisesti ilman, että komissio 
olisi reagoinut siihen mitenkään kielteisesti.

Tässä yhteydessä mietinnön laatija ottaa huomioon oikeusasiamies Diamandourosin 11.
heinäkuuta 2006 tekemät laajemmat ehdotukset ohjesäännön muuttamiseksi ja korostaa 
myönteistä kantaansa edellyttäen, että oikeusasiamies säilyttää tietyn johdonmukaisuuden 
kehittäessään toimivaltaansa edelleen. Kehitys on perusteltua ottaen huomioon häneen 
asetetut tehtävien täyttämistä koskevat kasvavat vaatimukset, jotka unionin tärkeimmät 
toimielimet ovat jo hyväksyneet. Käytännössä nämä muutokset koskevat oikeusasiamiehen 
toimivallan laadullista laajentamista muuttamatta hänen toimivaltansa luonnetta ja hänen 
kaikkien päätöstensä ei-sitovaa vaikutusta (ks. asia T-103/99, yhteisöjen ensimmäisen asteen 
tuomioistuimen tuomio 22. toukokuuta 2000).

Tämä päätelmä, jossa hyväksytään pääosiltaan vaaditut ohjesäännön muutokset, on myös 
yhteisön oikeuskäytännössä äskettäin annettujen ratkaisujen mukainen. Esimerkiksi 
mainittakoon asiassa T-209/00 10. huhtikuuta 2002 annettu yhteisöjen ensimmäisen asteen 
tuomioistuimen tuomio, jonka mukaan oikeusasiamiehellä ei ole samaa harkintavaltaa kuin 
komissiolla rikkomismenettelyjen käynnistämiseksi, koska hän ei voi kieltäytyä, muuten kuin 
perustelluista syistä, tutkimasta käsiteltäväksi hyväksyttyä kantelua, tai asiassa C-234/02, 
Lamberts, 23. maaliskuuta 2004 annettu yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jonka mukaan 
oikeusasiamiehen päätökset, jotka eivät ole sitovia, voivat aiheuttaa EY:n 
perustamissopimuksen 288 artiklan mukaisen toimen sopimuksen ulkopuolisen vastuun 
yhteydessä. Toiminnallisista syistä on tämän vuoksi myös asianmukaista, että 
oikeusasiamiehelle annetaan asema, jossa hän voi täysimääräisesti käyttää toimivaltaansa 
tutkimusten tekemiseksi.

Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että oikeusasiamies edelleen täyttää tehtävänsä tarmokkaasti 
ja joustavasti toimintansa luonteen mukaisesti, sillä hänen toimialansa on itse asiassa 
oikeudellisesti sitomattomien välineiden laboratorio. Tämän vuoksi vetoomusvaliokunta 
kehottaa Euroopan oikeusasiamiestä tekemään tutkimuksia myös nk. kolmannen pilarin eli
rikosasioissa toteutettavan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön asioissa, esimerkiksi 
ulottamalla ne koskemaan Europolin toimintaa. Samanaikaisesti vetoomusvaliokunta 
kannustaa oikeusasiamiestä käyttämään Euroopan oikeusasiamiesten verkostoa ja 
hyödyntämään vetoomusvaliokunnan kokemuksia unionin politiikkaan liittyvien kysymysten 
ratkaisemisessa, mikä on tehtävä, ennen kuin voidaan ratkaista kansallisia tai paikallisia 
ongelmia, joita on jo esitetty verkostossa, kuten esim. Friuli-Venezia Giulian 
oikeusasiamiehen esiin tuoma ongelma tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta (sivu 114).

Lopuksi täyden toissijaisuuden saavuttamiseksi tuomioistuimen ulkopuolisissa keinoissa
verkostoa olisi mieluusti laajennettava liittäen siihen oikeusasiamiehet, jotka ovat 
erikoistuneet alaikäisten oikeuksiin1, perheongelmiin, henkilötietosuojaan, vankien ja 
potilaiden oikeuksiin, lisäten verkoston suosiota ja laajentaen oikeusasiamiesten vaikutusta
alueellisen tuomiovallan ulkopuolelle moninaisten vuoropuhelumuotojen kehittämiseksi, 
minkä vetoomusvaliokunta katsoo olevan myönteinen merkki entistä tiiviimpien suhteiden 
kehittymisestä kansalaisten ja toimielinten välille Euroopan unionissa. Lopuksi voitaisiin 

  
1 Euroopassa on toiminut vuodesta 1997 lapsiasioiden oikeusasiamiesten verkosto.
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korostaa, että Italiassa oikeusasiamiehen toimistosta1 saadun – kielteisen – kokemuksen 
perusteella on tarpeen perustaa useiden paikallisten oikeusasiamiesten toimet täyttämään 
kansallisen oikeusasiamiehen puuttuminen. Näin voitaisiin lisätä Euroopan oikeusasiamiehen 
merkitystä ja näkyvyyttä, jos pitää paikkansa – mikä ei ole yllättävää – että useimmat 
Euroopan oikeusasiamiehen sivustoilla kävijät asuvat Italiassa (sivu 160).

  
1 Kansallisen oikeusasiamiehen toimen perustamisesta 15 päivänä toukokuuta 1997 annetun lain nro 127 16 
pykälää ei ole tähän mennessä pantu täytäntöön.


