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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi asetuksen (EY) N:o 168/2007 täytäntöönpanosta 
monivuotisen toimintakehyksen hyväksymiseksi Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012
(KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0515),

– ottaa huomioon neuvoston asetuksessa (EY) N:o 168/2007 olevan 5 artiklan 1 kohdan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä ulkoasiainvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Toimintakehyksen olisi sisällytettävä 
määräyksiä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa täydentävyys muiden yhteisön ja 
unionin elinten, laitosten ja virastojen sekä 
Euroopan neuvoston ja muiden 

(5) Toimintakehyksen olisi sisällytettävä 
määräyksiä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa täydentävyys muiden yhteisön ja 
unionin elinten, laitosten ja virastojen sekä 
Euroopan neuvoston ja muiden
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perusoikeuksien alalla toimivien 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. 
Tärkeimmät yhteisön virastot ja elimet 
suhteessa monivuotiseen 
toimintakehykseen ovat Euroopan tasa-
arvoinstituutin perustamisesta 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1922/2006 joulukuun 20 päivänä 2006 
perustettu Euroopan tasa-arvoinstituutti 
sekä 18 päivänä joulukuuta 2000 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 45/2001 yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
perustettu Euroopan tietosuojavaltuutettu, 
jolle asetetut tavoitteet olisi siis otettava 
huomioon.

perusoikeuksien alalla toimivien 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. 
Tärkeimmät yhteisön virastot ja elimet 
suhteessa monivuotiseen 
toimintakehykseen ovat Euroopan tasa-
arvoinstituutin perustamisesta 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1922/2006 joulukuun 20 päivänä 2006 
perustettu Euroopan tasa-arvoinstituutti,
18 päivänä joulukuuta 2000 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 45/2001 yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
perustettu Euroopan tietosuojavaltuutettu 
sekä Euroopan oikeusasiamies, joille
asetetut tavoitteet olisi siis otettava 
huomioon.

Perustelu

Euroopan oikeusasiamies vastaanottaa kansalaisten esittämiä valituksia, jotka monissa 
tapauksissa käsittelevät perusoikeuksien ja -vapauksien rikkomuksia. Tästä syystä Euroopan 
oikeusasiamies olisi lisättävä perusoikeusvirastoa täydentävien yhteisön ja unionin muiden 
virastojen luetteloon.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Virastolla olisi oltava oikeus joko 
omasta aloitteestaan taikka Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
pyynnöstä antaa lausuntoja unionin 
toimielimille ja jäsenvaltioille niiden 
pannessa täytäntöön yhteisön oikeutta 
ilman, että tällä on vaikutusta 
perustamissopimuksen mukaisiin 
oikeudellisiin ja 
lainsäädäntömenettelyihin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) 
N:o 168/2007 olevan 4 ja 5 artiklan 
soveltamista. Toimielinten olisi kuitenkin 
voitava pyytää lausuntoja 
lainsäädäntöehdotuksistaan tai 
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lainsäädäntömenettelyjen aikana 
esittämistään kannoista sikäli kuin on 
kyse niiden yhteensopivuudesta 
perusoikeuksien kanssa.

Perustelu

On tärkeää toistaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 johdanto-osan kappale 13, jossa selvästi 
todetaan, että toimielimet ja virasto itse voivat olla joustavia ja tietyissä tapauksissa toimia 
muillakin kuin 2 artiklassa mainituilla kohdealueilla.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Viraston olisi toteutettava 
toimenpiteitä, joilla lisätään yleisön 
tietoisuutta perusoikeuksistaan sekä 
mahdollisuuksista ja keinoista turvata 
nämä oikeudet, ilman että se kuitenkaan 
itse käsittelee yksittäisiä kanteluja.

Perustelu

On tärkeää toistaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 johdanto-osan kappaleen 15 säännös, jossa 
todetaan, että viraston olisi oltava proaktiivinen työssään. 

Tarkistus 4
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

(7 b) Kaikki ihmiset syntyvät 
yhdenvertaisina ja tästä syystä 
ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja 
loukkaamattomia. 

Perustelu

On välttämätöntä pitää mielessä tämä universaali eurooppalainen perusarvo käsiteltäessä 
perusoikeuksien puolustamista ja edistämistä. 

Tarkistus 5
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

(7 c) Euroopan unionin toimielinten ja 
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kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ne noudattavat kaikkia jäsenvaltioille 
yhteisiä kansainvälisiä 
ihmisoikeusyleissopimuksia.

Perustelu

On tärkeää toistaa jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten antamat sitoumukset 
ihmisoikeuksien alalla. 

Tarkistus 6
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komissio voi aikaisintaan vuoden 
kuluttua monivuotisen toimintakehyksen 
hyväksymisestä tehdä omasta 
aloitteestaan tai neuvoston, Euroopan 
parlamentin taikka perusoikeusviraston 
hallintoneuvoston aloitteesta ehdotuksen 
toimintakehyksen tarkistamisesta 
asetuksessa (EY) N:o 168/2007 olevan 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. 

Perustelu

Ajatus viisivuotisesta toimintakehyksestä tarjoaa pysyvyyttä viraston toiminnalle, mutta 
kyseisten viiden vuoden aikana olisi kuitenkin oltava mahdollisuus päivittää tai tarkistaa 
toimintakehystä, sillä tänä aikana saattaa syntyä uusia ihmisoikeuksien suojaamista koskevia 
haasteita. 

Tarkistus 7
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Perusoikeusvirasto voi suorittaa 
tehtäviä kohdealueilla, joita ei ole 
mainittu 2 kohdassa, kun on kyse 
poikkeuksellisista ja pakottavista 
olosuhteista. Tällaisissa olosuhteissa 
komissiolle, neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille on lähetettävä ilmoitus 
suoritetuista tehtävistä. 
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Tarkistus 8
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Komissio, neuvosto ja Euroopan 
parlamentti voivat pyytää virastoa 
käsittelemään erityistehtäviä tai -asioita. 

Tarkistus 9
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Tehtävät

1. Asetuksessa (EY) N:o 168/2007 
olevassa 2 artiklassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi ja asetuksessa (EY) 
N:o 168/2007 olevassa 3 artiklassa 
säädettyjen toimivaltuuksiensa rajoissa 
virasto
a) kerää, tallentaa, analysoi ja levittää 
merkityksellisiä, objektiivisia, luotettavia 
ja vertailukelpoisia tietoja, mukaan 
luettuina tutkimus- ja seurantatulokset, 
joita jäsenvaltiot, Euroopan unionin 
toimielimet, yhteisön ja unionin elimet, 
laitokset ja virastot sekä 
tutkimuskeskukset, kansalliset elimet, 
valtioista riippumattomat järjestöt, 
kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt 
sekä erityisesti Euroopan neuvoston 
toimivaltaiset elimet toimittavat sille;
b) kehittää yhteistyössä komission ja 
jäsenvaltioiden kanssa menetelmiä ja 
standardeja tietojen vertailukelpoisuuden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden 
parantamiseksi Euroopan tasolla;
c) toteuttaa ja tukee tieteellisiä 
tutkimuksia ja selvityksiä, esiselvityksiä ja 
toteutettavuustutkimuksia sekä osallistuu 
niitä koskevaan yhteistyöhön tarvittaessa 
myös Euroopan parlamentin, neuvoston 
tai komission pyynnöstä, jos tämä on 
sopusoinnussa viraston 
painopistealueiden ja vuotuisen 
työohjelman kanssa;
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d) laatii ja julkaisee joko omasta 
aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä 
päätelmiä ja lausuntoja yksittäisistä 
aiheista Euroopan unionin toimielimille 
ja jäsenvaltioille niiden pannessa 
täytäntöön yhteisön oikeutta; 
e) julkaisee vuosikertomuksen viraston 
toiminta-aloihin kuuluvista 
perusoikeuskysymyksistä ja antaa siinä 
esimerkkejä hyvistä käytänteistä;
f) julkaisee aihekohtaisia kertomuksia 
suorittamiensa analyysien, tutkimusten ja 
selvitysten pohjalta;
g) julkaisee vuosikertomuksen omasta 
toiminnastaan; ja
h) kehittää viestintästrategian ja edistää 
kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää
vuoropuhelua lisätäkseen yleistä 
tietoisuutta perusoikeuksista ja 
tiedottaakseen aktiivisesti toiminnastaan.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
päätelmät, lausunnot ja kertomukset 
voivat koskea komission 
perustamissopimuksen 250 artiklan 
nojalla tekemiä ehdotuksia tai 
toimielinten lainsäädäntömenettelyjen 
aikana esittämiä kantoja ainoastaan 
silloin, kun kyseinen toimielin on esittänyt 
tätä koskevan pyynnön 1 kohdan d 
alakohdan mukaisesti. Niissä ei saa ottaa 
kantaa perustamissopimuksen 230 
artiklassa tarkoitettuun säädösten 
laillisuuteen eikä siihen, onko jäsenvaltio 
jättänyt täyttämättä sille 
perustamissopimuksen mukaan kuuluvan 
velvollisuuden perustamissopimuksen 226 
artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Perustelu

Laadittaessa monivuotista toimintakehystä kannattaa toistaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 
4 artikla, jossa luetellaan selvästi perusoikeusviraston tehtävät. 
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Tarkistus 10
1 b artikla (uusi))

1 b artikla
Toiminta-alat

Virasto harjoittaa toimintaansa 
monivuotisessa toimintakehyksessä 
määritellyillä kohdealueilla. Tämä ei 
kuitenkaan sulje pois viraston 
mahdollisuutta vastata Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
asetuksessa (EY) N:o 168/2007 olevan 
4 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan 
nojalla esittämiin pyyntöihin, jotka eivät 
koske näitä kohdealueita, edellyttäen että 
viraston taloudelliset ja henkilöresurssit 
tämän sallivat.

Perustelu

Tässä kohdassa, joka alun perin on hyväksytty asetuksessa (EY) N:o 168/2007, muistutetaan, 
että perusoikeusvirastolla on tietyissä erityistapauksissa mahdollisuus ryhtyä toimiin 
monivuotisen toimintakehyksen ulkopuolella olevilla kohdealueilla.

Tarkistus 11
2 artiklan johdantokappale

Kohdealueita ovat seuraavat: Kohdealueita ovat seuraavat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan (2 a) 
ja (2 b) kohdan sekä 1 b artiklan 
soveltamista.

Perustelu

Tarkistus on seurausta aikaisemmista tarkistuksista.

Tarkistus 12
2 artiklan b alakohta

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai uskoon, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 

b) syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai uskoon, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai joka 
kohdistuu vähemmistöön kuuluviin 
henkilöihin taikka näiden ominaisuuksien 
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henkilöihin, yhdistelmään (moniperustainen syrjintä);

Perustelu

Perusoikeusviraston on tärkeää analysoida ja tarkastella yksityiskohtaisesti moniperustaisen 
syrjinnän käsitettä. Ihmisiä ei ole helppoa luokitella erilaisiin yhteiskunnallisiin ryhmiin.
Ihmiset kokevat usein joutuneensa syrjityiksi eivätkä ole varmoja mistä syystä tai syistä. 

Tarkistus 13
3 artiklan 1 kohta

1. Perusoikeusvirasto huolehtii 
asianmukaisesta koordinoinnista muiden 
keskeisten yhteisön elinten, laitosten ja 
virastojen, jäsenvaltioiden, kansainvälisten 
järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa 
asetuksen (EY) N:o 168/2007 7, 8 ja 
10 artiklan mukaisesti tämän 
toimintakehyksen täytäntöönpanemiseksi.

1. Perusoikeusvirasto huolehtii 
asianmukaisesta koordinoinnista ja 
yhteistyöstä muiden keskeisten yhteisön 
elinten, laitosten ja virastojen, 
jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa asetuksen 
(EY) N:o 168/2007 7, 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti tämän toimintakehyksen 
täytäntöönpanemiseksi.

Perustelu

Yhteistyö tarjoaa ihmisoikeusasioita käsittelevien elinten yhteiseen toimintaan enemmän kuin 
ainoastaan niiden välinen koordinointi.
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PERUSTELUT

Esittelijä ja koko Euroopan parlamentti panevat tyytyväisenä merkille aiemmin tänä vuonna 
tapahtuneen perusoikeusviraston (FRA) perustamisen. Euroopan rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen muuntaminen itsenäiseksi perusoikeusvirastoksi tarjoaa Euroopan unionin 
toimielimille tarvittavia välineitä lainsäätäjien ja Euroopan komission avustamiseksi 
perusoikeuksien puolustamisessa ja vahvistamisessa kaikkialla Euroopan unionissa.

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille ja tunnustaa erinomaisen toimielinten välisen 
yhteistyön, joka johti Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamista koskevan asetuksen 
168/2007 antamiseen, mutta on kuitenkin pettynyt siihen, että kyseinen yhteistyö vaikuttaa 
kaikkea muuta kuin avoimelta muiden toimielinten osalta, kun on kyse viraston monivuotisten 
toimintakehyksen laatimisesta. Tuntuu jossain määrin ironiselta, että komissio ja neuvoston 
puheenjohtaja vaativat Euroopan parlamenttia ilmoittamaan kantansa vuoden 2007 loppuun 
mennessä (mikä on erittäin tiukka aikataulu siihen nähden, että ehdotus toimitettiin ja 
esitettiin myöhässä), kun komissio ja neuvosto eivät kumpikaan tunnu ymmärtävän, että asiaa 
koskevan sopimuksen tekeminen ja johtajan nimittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja.

Asetusta 168/2007 käsitelleistä pitkittyneistä neuvotteluista johtuen virasto perustettiin 
virallisesti vasta 1. maaliskuuta 2007 (Toiveena oli ollut, että sen toiminta olisi käynnistynyt 
tammikuun 1 päivään mennessä 2007.). Perusoikeusviraston virallisesta perustamisesta 
huolimatta se on tyhjän päällä, koska siltä puuttuu edelleen keskeisiä elementtejä (johtaja ja 
monivuotinen toimintakehys), jotka se tarvitsee tullakseen kaikilta osin toimintakykyiseksi.

Esittelijä katsoo, että perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen pikainen 
hyväksyminen sekä johtajan nimittäminen on tärkeää, jotta virasto voisi lopultakin toimia 
täysimääräisesti ja alkaa palvella Euroopan unionin toimielimiä ja sen kansalaisia. Jotta tämä 
saavutettaisiin, mietinnössä pyritään tarkoituksella muuttamaan monivuotista toimintakehystä 
mahdollisimman harvoissa kohdissa. Toivottavasti esittelijän näin osoittama luottamus 
vauhdittaa nopeaan sopimukseen pääsemistä monivuotisesta toimintasuunnitelmasta 
Euroopan unionin toimielimissä. Niinpä esittelijä haluaisi kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tekemään kaiken voitavansa johtajan virkaa hakevien ehdokkaiden valintaprosessin sekä 
monivuotista toimintakehystä koskevan työn vauhdittamiseksi. Tämä on esittelijän mielestä 
välttämätöntä, jos monivuotisen toimintakehyksen halutaan olevan käytössä mahdollisimman 
pian (mitä esittelijä ja Euroopan parlamentti toivovat).

Esittelijä suhtautuisi tietenkin myönteisesti siihen, että Euroopan parlamentti otettaisiin tähän 
prosessiin mukaan mahdollisimman pitkälti ja kehottaisi muita toimielimiä kannattamaan tätä. 
Tämä lisää sekä monivuotista toimintakehystä koskevien neuvottelujen että 
perusoikeusviraston legitiimiyttä virastona, kunhan sen ohjelmasta on sovittu.

Komissio ja neuvoston puheenjohtaja ovat toimielimiä, joiden on osoitettava olevansa 
sitoutuneita perusoikeusasioihin, ja niiden on oltava aloitteellisia ja otettava johdettavakseen 
asian käsittely. Vaikka Euroopan parlamenttia ainoastaan kuullaan asiassa, esittelijä haluaa 
jälleen kerran todeta, että kaikki perusoikeudet ovat jakamattomia ja loukkaamattomia, sillä 
ne ovat Euroopan unionin tärkeimpiä perusarvoja – joiden puolustamisen Euroopan 
parlamentti ottaa hyvin vakavasti. Euroopan parlamentti jatkaa muiden toimielinten roolin 
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tutkimista perusoikeusviraston ja sen monivuotisen toimintakehyksen kehittämisessä sekä 
perusoikeuksien puolustamisen ja edistämisen alalla tehdyssä työssä. Kansalaiset eivät 
hyväksy keskeisten arvojen heikentämistä tai huonontamista lyhyen aikavälin poliittisten, 
taloudellisten tai sosiaalisten näkökohtien kustannuksella.

Esittelijän esittämät tarkistukset

Kuten edellä on mainittu, esittelijä on tarkoituksella päättänyt rajoittaa tarkistustensa määrää 
helpottaakseen asian pikaista sopimista muiden toimielinten kanssa. Niinpä hänen 
mietinnössään esittämänsä tarkistukset ovat hyvin tärkeitä Euroopan parlamentille.

Esittelijä on kopioinut joitakin avainseikkoina pitämiään kohtia asetuksesta 168/2007 
tarkistuksiksi tähän mietintöön. Hänen mielestään monivuotista toimintakehystä 
käsittelevässä mietinnössä kannattaa toistaa selvästi joitakin keskeisiä osia 
perusoikeusviraston tehtävistä ja työstä, jota virasto tulee tekemään.

Näin ollen ehdotetaan uutta johdanto-osan kappaletta 6 a, jossa toistetaan asetuksen 168/2007 
johdanto-osan kappale 13. Niin ikään ehdotetaan johdanto-osan kappaletta 7 a, jossa 
toistetaan asetuksen 168/2007 johdanto-osan kappale 15. Toistamalla kyseiset kohdat selvästi 
tässä mietinnössä esittelijä pyrkii muistuttamaan toimielimille ja perusoikeusvirastolle 
itselleen joustavuudesta ja virastolle avoinna olevista vaihtoehdoista, kun on kyse 2 artiklassa 
kuvatuista kohdealueista. Joustavuus on välttämätöntä, jos perusoikeusvirasto haluaa pystyä 
olemaan proaktiivinen ja reaktiokykyinen äkillisten kielteisten tapahtumien tai 
ihmisoikeustilanteen heikkenemisen yhteydessä tietyillä aloilla tai maantieteellisillä alueilla.

Artikloihin esitetyt vähäiset tarkistukset on laadittu samaan tapaan kuin johdanto-osan 
kappaleisiin esitetyt tarkistukset, eli niissä toistetaan perusoikeusviraston perustamisesta 
annetun asetuksen keskeisiä osia. Näin ollen 1 a artikla (uusi) on täsmälleen sama kuin 
asetuksessa 168/2007 oleva 4 artikla. Esittelijä uskoo, että mietinnössä, jossa tarkastellaan 
perusoikeusviraston monivuotista toimintakehystä, on toistettava viraston olennaiset tehtävät.

Samalla tavoin 1 b artikla (uusi) on otettu asetuksessa 168/2007 olevan 5 artiklan 3 kohdasta. 
Tämäkin on muistutus kaikille siitä, että perusoikeusvirasto voi Euroopan unionin 
toimielinten pyynnöstä suorittaa muitakin kuin kohdealueiden yhteydessä korostettuja 
tehtäviä (2 artikla).

Muissa 1 artiklaan esitetyissä tarkistuksissa käsitellään edelleen kyseistä aihetta. Esittelijä 
pyrkii hakemaan tasapainoa kohdealueiden kankeuteen sallimalla joustavamman 
lähestymistavan tietyissä olosuhteissa. Joustavuus on avainseikka, jonka ansiosta 
perusoikeusvirasto onnistuu täyttämään tehtävänsä.

Tarkasteltaessa 2 artiklaa (kohdealueet) esittelijä on tietoisesti jättänyt esittämättä 
epärealistisia vaatimuksia perusoikeusvirastolle tai toimielimille. Tästä syystä (ja huolimatta 
monista kehotuksista laajentaa 2 artiklaa lisäämällä uusia toimivalta-aloja) esittelijä päätyi 
esittämään ainoastaan yhtä mutta tärkeää lisäystä luetteloon. Kyseisen artiklan b alakohtaan 
on lisätty maininta "moniperustainen syrjintä". Koska syrjintä, valitettavaa kyllä, on jälleen 
kasvussa Euroopan unionissa, on tärkeää, että perusoikeusvirasto analysoi ja tarkastelee 
yksityiskohtaisesti moniperustaisen syrjinnän käsitettä. Ihmisiä ei voi helposti luokitella eri
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yhteiskuntaryhmiin (eikä todennäköisesti pitäisikään, koska perusoikeudet ovat kaikkien 
kansalaisten kannalta jakamattomia). Ihmiset kokevat kuitenkin usein joutuneensa syrjityiksi 
eivätkä ole varmoja mistä syystä. Syrjintä voi johtua yhdestä syystä tai monien syiden 
yhdistelmästä (esimerkiksi juutalaisen naisen syrjintä hänen sukupuolensa (nainen) vuoksi tai 
hänen uskontonsa (juutalaisuus) vuoksi tai molempien seikkojen vuoksi; tai homoseksuaalin 
kurdimiehen syrjintä hänen etnisen alkuperänsä (kurdi) tai hänen sukupuolisen 
suuntautumisensa (homoseksuaali) vuoksi tai molempien syiden vuoksi). Monivuotiseen 
toimintakehykseen olisi myös sisällytettävä tällainen moniperustaisen syrjinnän käsite, jotta 
voitaisiin arvioida ongelman laajuutta ja etsiä keinoja monitahoisen syrjinnän lopettamiseksi.

On myös syytä mainita, että esittelijä ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunta järjestivät 18. lokakuuta 2007 kuulemistilaisuuden perusoikeuksien alalla 
työskentelevien kansalaisjärjestöjen kanssa. Esittelijä halusi kuunnella kansalaisyhteiskunnan 
näkemyksiä ja mielipiteitä ennen mietintöluonnoksen laatimista. Esittelijä toteaa, että 
kokouksessa tuli esille paljon erilaisia näkemyksiä. Kohdealueista (2 artikla) esitettiin monia 
kriittisiä näkemyksiä, ja lisäksi moitittiin kunnianhimon ja yhtenäisyyden puutetta yleisesti (ei 
yleistä näkemystä eikä kaikenkattavaa kehystä) Euroopan unionin tasolla, kun on kyse 
koordinoidusta, perusoikeuksiin sopivasta menettelytavasta.

Esittelijä ja kokoukseen osallistuneet kansalaisjärjestöt totesivat, että on epäjohdonmukaista ja 
epäloogista vaatia unionin ehdokasmaita noudattamaan perusoikeuksia koskevia tiukkoja 
sääntöjä (osana Kööpenhaminan kriteerejä), koska unionilla ei ole todellisia seuranta- tai 
tarkistusmekanismeja, joiden avulla varmistettaisiin unioniin liittymisen jälkeen, että 
jäsenvaltiot edelleen panevat täytäntöön ja pitävät voimassa ihmisoikeuksia koskevaa 
lainsäädäntöä ja normeja samalla tavalla kuin unioniin liittymisen yhteydessä.

Kaikki kokouksen osallistujat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että parhaiten kansalaisia 
palvellaan perusoikeuksien puolustamisessa siten, että kaikki tekevät voitavansa sopimukseen 
pääsemiseksi monivuotisesta toimintakehyksestä ja kaikilta osin toimintakykyisen 
perusoikeusviraston perustamiseksi mahdollisimman pian.

Johtopäätökset:

Esittelijä suhtautuu myönteisesti perusoikeusviraston perustamiseen ja kehottaa kaikkia 
toimielimiä ja osapuolia ryhtymään tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että 
johdonmukainen ja laaja monivuotinen toimintakehys laaditaan mahdollisimman pian. Sen 
lisäksi, että virastolle nimitetään pikaisesti johtaja, Euroopan parlamentti toivoo, että 
lopultakin perusoikeusvirasto pystyy lähitulevaisuudessa tekemään tärkeää ja välttämätöntä 
työtään perusoikeuksien alalla Euroopan unionissa.

Euroopan parlamentti on halukas tekemään osansa sekä monivuotisen toimintakehyksen 
suunnittelussa että johtajan nimeämisessä. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunta aikoo järjestää kuulemistilaisuuden parhaille hakijoille vuoden loppuun mennessä, 
jotta Euroopan parlamentti voisi ilmaista kantansa ehdokkaan nimeämisestä tähän tärkeään 
tehtävään. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on lisäksi tehnyt 
laajan katsauksen kaikkiin Euroopan parlamentin hyväksymiin päätöslauselmiin 
perusoikeuksien alalla. Tämän pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa, että parlamentti voi 
valvoa ja seurata tehokkaasti perusoikeusviraston kanssa sellaisia huolta herättäneitä aloja, 
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jotka Euroopan parlamentti on nostanut esille menneinä vuosina. Toiveena on, että 
perusoikeusvirasto työskentelee rakentavasti Euroopan parlamentin kanssa näissä asioissa, 
mikäli Euroopan parlamentti pyytää perusoikeusvirastoa tutkimaan sellaisten perusoikeuksien 
mahdollisia loukkaamisia tai rikkomuksia, jotka se on nostanut esille hiljattain antamissaan 
päätöslauselmissa.
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