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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen koskevat institutionaaliset näkökohdat
(2009/2241(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan sekä pöytäkirjan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta, joka koskee liittymistä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 14. tammikuuta 2010 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 ja 50 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan 
ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. toteaa, että unionin tuomioistuin on vakiintuneessa oikeuskäytännössään 1970-luvulta 
alkaen vahvistanut perusoikeuksien kuuluvan erottamattomasti yleisiin 
oikeusperiaatteisiin, joiden noudattamista se valvoo,

B. toteaa, että unionin tuomioistuin perustaa työnsä jäsenvaltioiden yhteiselle 
valtiosääntöperinteelle ja ihmisoikeuksien suojasta annetuille kansainvälisille 
sopimuksille, joihin jäsenvaltiot ovat liittyneet, muun muassa yleissopimukselle 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (jäljempänä "Euroopan 
ihmisoikeussopimus"),

C. toteaa, että tämän oikeuskäytännön pääsisältö sisällytettiin primaarioikeuteen 
Maastrichtissa vuonna 1993 tehdyllä sopimuksella Euroopan unionista,

D. panee merkille, että unionin tuomioistuin kiinnittää erityistä huomiota Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön kehitykseen, mistä todistaa se, että yhä 
useammissa tuomioissa viitataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksiin,

E. toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin lähtee olettamuksesta, että unionin 
jäsenvaltion toiminta on Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaista, kun jäsenvaltio vain 
panee täytäntöön yhteisön oikeutta,

F. panee merkille, että yhteisöjen tuomioistuin totesi 28. maaliskuuta 1996 antamassaan 
lausunnossa, että Euroopan yhteisöllä ei ole toimivaltaa liittyä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ellei perustamissopimusta ensin muuteta,

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa 
määrätään unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja että Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjassa N:o 8 luetellaan asiat, jotka on selvitettävä sopimukseen 
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liityttäessä; huomauttaa, että määräyksissä ei vain mahdollisteta unionin liittymistä 
sopimukseen vaan unionin toimielimet myös velvoitetaan huolehtimaan liittymisestä,

H. toteaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen muuttamisesta tehdyn 14. pöytäkirjan 
ansiosta unionilla on nyt sopimukseen kuuluvien valtioiden puolesta mahdollisuus liittyä 
siihen ja että liittymisen ehdot ja yksityiskohtaiset järjestelyt on sovittava liittymisen 
yhteydessä unionin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolina olevien valtioiden 
kesken,

I. huomauttaa, että on sovittava myös hallinnollisista ja teknisistä kysymyksistä, kuten 
unionin maksuosuudesta Euroopan neuvoston tulo- ja menoarvioon, josta katetaan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminta, ja että näistä järjestelyistä on sovittava 
Euroopan neuvoston kanssa,

J. toteaa, että liittyessään Euroopan ihmisoikeussopimukseen unioni pääsee osaksi siinä 
perustetusta perusoikeuksien suojelujärjestelmästä ja saa käyttöönsä unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön tarjoamaa suojaa täydentävän perusoikeuksien 
kansainvälisen suojeluelimen,

1. korostaa seuraavia tärkeimpiä seikkoja, jotka puoltavat unionin liittymistä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen:

– yhtäältä Euroopan unionin perusoikeuskirjan sisällyttäminen primaarioikeuteen 
täydentää ja lujittaa unionin perusoikeuksien suojelujärjestelmää ja toisaalta unionin 
liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen viestittää selkeästi unionin ja 
"laajemman Euroopan" eli Euroopan neuvoston ja sen yleiseurooppalainen 
ihmisoikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä; sopimukseen liittyminen myös lisää unionin 
uskottavuutta kolmansissa maissa, joita se kahdenvälisessä kanssakäymisessään 
säännöllisesti kehottaa noudattamaan Euroopan ihmisoikeussopimusta,

– Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen turvaa kansalaisille unionin toiminnan 
suhteen samanlaisen suojan kuin heillä jo on jäsenvaltioiden toiminnan suhteen; tämä 
on merkittävää etenkin siksi, että jäsenvaltiot ovat siirtäneet unionille tärkeää 
toimivaltaa,

– sopimukseen liittyminen auttaa kehittämään oikeuskäytäntöä yhdenmukaisesti 
molemmissa eurooppalaisissa ihmisoikeusasioita käsittelevissä tuomioistuimissa, 
etenkin koska vuoropuhelua tarvitaan entistä enemmän,

– sopimukseen liittyminen ei millään tavalla kyseenalaista yhteisön oikeuden 
itsenäisyyden periaatetta, sillä unionin tuomioistuin tulee edelleen olemaan ainoa ylin 
oikeusaste yhteisön oikeuteen ja sen säädösten pätevyyteen liittyvissä kysymyksissä, 
koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta ei voida pitää ylempänä tuomioistuimena, 
vaan pikemminkin erityistuomioistuimena, joka valvoo unionin ulkopuolisena elimenä 
sitä, että tämä noudattaa Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisestä johtuvia 
kansainvälisen oikeuden velvoitteitaan; unionin tuomioistuimella tulee siis olemaan 
samanlainen asema kuin on nykyään jäsenvaltioiden ylimmillä tuomioistuimilla 
suhteessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen;
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2. palauttaa mieliin, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei laajenna unionin toimivaltaa eikä anna unionille 
yleistä toimivaltaa ihmisoikeusasioissa;

3. toteaa, että Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 8 olevan 2 artiklan mukaan sopimus 
unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden 
asemaan yleissopimuksen ja siihen liitettyjen pöytäkirjojen osalta eikä jäsenvaltioiden 
toteuttamiin yleissopimuksesta poikkeaviin toimenpiteisiin tai yleissopimukseen tekemiin 
varaumiin ja että nämä olosuhteet eivät vaikuta unionin oikeudelliseen asemaan suhteessa 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen;

4. toteaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa perustettua järjestelmää on täydennetty 
useammalla lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten oikeuksien suojelua, joista 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja ehdottaa, että unioni liittyy kaikkiin 
pöytäkirjoihin, jotka kuuluvat edes osittain unionin toimivaltaan (pöytäkirjat 1, 4, 7 ja 12);

5. painottaa, että Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei tee unionista Euroopan 
neuvoston jäsentä, mutta koska unionin on osallistuttava tietyssä määrin yleissopimuksen 
toimielimiin, jotta unioni saadaan kiinteäksi osaksi yleissopimuksessa perustettua 
järjestelmää, sillä on myös oltava tiettyjä oikeuksia:

– oikeus esittää sopimuspuolena lista, jossa on kolme ehdokasta tuomariksi, jonka 
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsee ja joka osallistuu 
ihmisoikeustuomioistuimen työskentelyyn tasavertaisena muiden tuomareiden kanssa

– oikeus osallistua ja äänestää ministerikomitean kokouksissa, kun tämä toimii 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon valvontaelimenä 
tai päättää siitä, onko ihmisoikeustuomioistuimelta syytä pyytää lausunto, sekä oikeus 
olla edustettuna ihmisoikeusasioiden johtokomiteassa (ministerikomitean elin)

– Euroopan parlamentin oikeus nimetä/lähettää tietty määrä edustajia Euroopan 
neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen, jossa valitaan tuomareita Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ei pitäisi voida keskenään eikä vastavuoroisissa suhteissaan 
unioniin tehdä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 33 artiklan nojalla 
ihmisoikeustuomioistuimelle valtiovalitusta, koska se olisi tiettyjen Lissabonin 
sopimuksesta johtuvien sitoumusten hengen vastaista;

7. katsoo, että kaikki unionin kansalaisten valitukset unionin toimielimen tai elimen 
säädöksen tai laiminlyönnin johdosta on tehtävä yksinomaan unionia vastaan; katsoo yhtä 
lailla, että kaikki valitukset, joiden tarkoituksena on saada jäsenvaltio toteuttamaan 
yhteisön oikeuden täytäntöönpanotoimi, on tehtävä yksinomaan kyseistä jäsenvaltioita 
vastaan, minkä ei pidä estää sitä, että kun unionin ja jäsenvaltion vastuuta asianomaisesta 
säädöksestä ei ole tarkasti määritelty, valitus voidaan tehdä samanaikaisesti unionia ja 
jäsenvaltiota vastaan;

8. pitää asianmukaisen oikeudenkäytön kannalta mielekkäänä, että kaikissa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa, joissa on tehty valitus jäsenvaltiota 
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vastaan ja joissa saatetaan käsitellä yhteisön oikeuteen liittyvää kysymystä, unioni voi 
ihmisoikeustuomioistuimen luvan saatuaan osallistua asian käsittelyyn vastaajana, ja että 
jokainen jäsenvaltio voi kaikissa unionia vastaan tehdyissä valituksissa 
ihmisoikeustuomioistuimen luvan saatuaan osallistua asian käsittelyyn vastaajana;

9. katsoo, ettei olisi järkevää määritellä muodollisesti unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen suhteita ottamalla ihmisoikeustuomioistuimessa käyttöön 
ennakkoratkaisumenettely tai perustamalla elin tai "paneeli", joka ratkaisisi tilanteet, 
joissa jompikumpi tuomioistuimista päätyisi toisen tuomioistuimen tulkinnasta eriävään 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintaan; palauttaa tässä yhteydessä mieliin Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen julistuksen 2 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 2 kohdasta, jossa pannaan merkille Euroopan unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välinen säännöllinen vuoropuhelu, jota voidaan 
vahvistaa, kun unioni liittyy mainittuun yleissopimukseen;

10. toteaa, että Euroopan ihmisoikeussopimus on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
tulkinnassa tärkeä väline, sillä perusoikeuskirjassa turvattuja oikeuksia, jotka on 
tunnustettu myös ihmisoikeussopimuksessa, on tulkittava ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti ja unionin tuomioistuin voi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti käyttää ihmisoikeussopimusta lähteenä yhteisön oikeuden yleisiä 
periaatteita määritellessään; toteaa lisäksi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
53 artiklan mukaan yleissopimusta ei voida tulkita niin, että se rajoittaa tai heikentää 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja oikeuksia, vaan perusoikeuskirja säilyttää 
kaiken oikeudellisen vaikutuksensa;

11. on tietoinen siitä, että Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei yksinään ratkaise 
niitä erittäin vakavia ongelmia, joiden kanssa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
perustettu järjestelmä painii: yksilövalitusten määrän räjähdysmäisestä kasvusta johtuva 
valtaisa työtaakka ja toisaalta ihmisoikeustuomioistuimen rakenteen ja toiminnan 
uudistaminen ongelmista selviämiseksi; toteaa, että jos ongelmiin ei löydetä ratkaisua, 
järjestelmä saattaa luhistua, ja että vaikka yhden sopimuspuolen ratifioinnin puuttumisen 
vuoksi viivästynyt 14. pöytäkirjan voimaantulo vähentää keskeneräisten menettelyjen 
määrää, se ei voi taikoa niitä kaikkia pois;

12. kiinnittää huomiota siihen, että koska unionin liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen on perussopimusten kannalta merkittävä asia, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa asetetaan sille tiukkoja ehtoja: neuvoston on Euroopan 
parlamentin hyväksynnän saatuaan tehtävä yksimielinen päätös sopimuksen tekemisestä, 
ja sopimus ei tule voimaan ennen kuin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen omassa 
perustuslaissaan säädetyssä järjestyksessä;

13. panee merkille, että unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen on perustava 
vaihe, jota on täydennettävä unionin liittymisellä Torinossa 18. lokakuuta 1961 
allekirjoitettuun ja Strasbourgissa 3. toukokuuta 1996 uudistettuun Euroopan sosiaaliseen 
peruskirjaan, sillä tämä olisi johdonmukaista unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
oikeuksien ja unionin sosiaalilainsäädännön kanssa;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


