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LYHYET PERUSTELUT

Lissabonin sopimuksessa avoimuudelle annetaan uusi merkitys. SEU-sopimuksen 10 artiklan 
3 kohdassa nimittäin todetaan seuraavasti: "Kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa. Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia."

Sopimuksella laajennetaan myös selvästi asetuksen soveltamisalaa. Aiemmin sopimuksessa 
edellytettiin avoimuutta ainoastaan parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta, kun taas 
SEUT-sopimuksen 15 artiklassa todetaan nyt, että "kaikilla [...] kansalaisilla [...] on oikeus 
tutustua unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin niiden tallennemuodosta 
riippumatta".

Komission ehdotuksessa KOM(2011)0137 siirretään asetukseen sen institutionaalisen 
soveltamisalan laajentamista koskeva Lissabonin sopimuksen teksti. Se on välttämätön ja 
asiaankuuluva askel kohti oikeusvarmuutta, mutta se ei ilmennä täysin Lissabonin sopimusta 
ja varsinkaan perusoikeuskirjaa. Tämä tarkistus olisi kuitenkin hyväksyttävä mahdollisimman 
nopeasti, sillä Lissabonin sopimus tuli voimaan jo 1. joulukuuta 2009, ja suurin osa unionin 
toimielimistä ja elimistä on jo tarkistanut omia sääntöjään ja käytäntöjään Lissabonin 
sopimuksen mukaisiksi.

Komission ehdotuksella muutetaan asetuksen 1049/2001 institutionaalista soveltamisalaa, ja 
siinä esitetään lisäksi kahta vähäistä muutosta tiettyjen kohtien sanamuotoihin. Komission 
ehdotuksen tarkoituksena on ainoastaan tehdä teknisiä tarkistuksia asetuksen 
institutionaaliseen soveltamisalaan ja siten yhdenmukaistaa sitä Lissabonin sopimuksen 
kanssa. Siksi tässä ehdotetaan, että teksti säilytettäisiin nykyisessä muodossaan, jottei 
aiheuteta epäselvyyttä tarkistuksen tavoitteista.

Parlamentti on useaan otteeseen pyytänyt, että komissio esittäisi asetuksen 1049/2001 
uudelleenlaatimiseksi uuden perusteellisen ehdotuksen, jossa otetaan huomioon Lissabonin 
sopimuksen asetuksen oikeusperustaan tuomat muutokset ja korvataan vuosina 2008 ja 2011 
tehdyt ehdotukset. On harmillista, ettei komissio ole laatinut tällaista uutta ehdotusta. 
Komission edellisellä ehdotuksella (KOM(2008)0229) otettaisiin askel taaksepäin 
avoimuudessa. Olisikin huomattavasti parempi säilyttää nykyinen asetus ja tehdä siihen 
tarvittavat tekniset muutokset, kuin vesittää asetus toteuttamalla komission ensimmäinen 
ehdotus.

Avoimuus on olennaista hyvälle hallintotavalle, kuten SEUT-sopimuksen 298 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 41 artiklassa todetaan, ja se on välttämätöntä myös unionin toimielinten 
demokraattisen valvonnan tehokkaassa toteuttamisessa (SEUT-sopimuksen 15 artikla). Tässä 
yhteydessä esittelijä haluaa korostaa, että avoimuus ei ole ainoastaan unionin toimielinten 
passiivista toimintaa, vaan se edellyttää myös ennakoivaa lähestymistapaa. Kuten nykyisessä 
asetuksessa säädetään, avoimuus on yksi parhaista takeista sille, että hallinnolla on 
demokraattisessa järjestelmässä suhteessa kansalaisiin suurempi legitimiteetti, ja että se on 
tehokkaampaa ja vastuullisempaa.
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TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lissabonin sopimuksessa tehdään 
Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
oikeudellisesti sitova. Perusoikeuskirjan 
41 ja 42 artikla velvoittavat unionin 
toimielimet soveltamaan hyviä 
hallinnollisia käytäntöjä sekä antamaan 
toimielinten asiakirjat niiden 
tallennemuodosta riippumatta unionin 
kansalaisten saataville.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1049/2001
1 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen 
etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja 
rajoitukset, jotka koskevat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua yleisön 
oikeutta tutustua 3 artiklan c alakohdassa 
määriteltyjen Euroopan unionin 
toimielinten asiakirjoihin, siten, että 
yleisölle myönnetään mahdollisimman 
laaja oikeus tutustua asiakirjoihin,"

"a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen 
etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja 
rajoitukset, jotka koskevat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua oikeutta 
tutustua 3 artiklan c alakohdassa 
määriteltyjen Euroopan unionin 
toimielinten asiakirjoihin, siten, että 
taataan mahdollisimman laaja oikeus 
tutustua asiakirjoihin,"

Or. en
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Perustelu

SEUT-sopimuksen 15 artiklan 3 kohdassa ei mainita "yleisön" oikeutta vaan ainoastaan 
"oikeus tutustua [...] asiakirjoihin". Sama pätee myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
42 artiklaan. Siksi ehdotetaan, että kaksi uutta ilmausta "yleisön" ja "yleisölle" poistetaan. 
On myös selvä ero sen välillä, käytetäänkö ilmaisua "taataan" – jolloin varmistetaan, että 
kansalaisille SEUT-sopimuksen 15 artiklan ja perusoikeussopimuksen 42 artiklan nojalla 
kuuluvaa oikeutta kunnioitetaan – vai ilmaisua "myönnetään" – jolloin suodaan kansalaisille 
jotakin, mikä ei muutoin kuuluisi heille.


