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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen Euroopan unionin mahdollisuudesta liittyä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen, joka tarjoaa 
historiallisen tilaisuuden luoda koko mantereen ja Euroopan unionin kattavan yhtenäisen 
alueen, jolla kunnioitetaan ihmisoikeuksia, ja antaa näin mahdollisuuden turvata yhtäläiset 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kansalaisille, luoda 
unionin ihmisoikeuksia koskevan ulkoisen valvontajärjestelmän sekä varmistaa Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen yhdenmukaisen 
oikeuskäytännön kehittämisen;

2. palauttaa mieliin, että perussopimuksiin kirjattu ihmisoikeuksien kunnioittaminen on 
Euroopan unionin perusarvo ja yhteinen perusta unionin suhteille kolmansiin maihin; 
katsoo sen vuoksi, että yleissopimukseen liittyminen lisää kansalaisten luottamusta 
Euroopan unioniin ja unionin uskottavuutta kolmansien maissa kanssa käytävässä 
ihmisoikeusvuoropuhelussa; korostaa, että myös unionin perusoikeuskirjan 
yhdenmukainen ja täysimääräinen noudattaminen itse unionissa on tärkeää, jos halutaan 
varmistaa unionin uskottavuus tässä vuoropuhelussa;

3. pitää myönteisenä unionin ihmisoikeuspolitiikan kaksinaismoraalin päättymistä, sillä 
EU:lla ei ole ennen yleissopimukseen liittymistään ollut oikeudellista velvoitetta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, kun taas sopimukseen liittymisen jälkeen unionin toimiin 
sovelletaan ulkoista oikeudellista valvontaa, jolla seurataan toimien yhteensopivuutta 
Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen määräysten kanssa;

4. panee merkille Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen viiden pöytäkirjan lisäarvon, koska 
niillä vahvistetaan ja suojataan tiettyjä yleissopimukseen kuuluvia ja sen ulkopuolisia 
oikeuksia ja vapauksia ja annetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle toimivalta 
antaa neuvoa-antavia lausuntoja; katsoo, että kun EU liittyy Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimukseen, se olisi liityttävä myös sopimuksen pöytäkirjoihin sekä 
vuoden 1961 Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja tarkistettuun sosiaaliseen peruskirjaan; 
kehottaa Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 2 artiklasta riippumatta niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ja ratifioineet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjoja, allekirjoittamaan ja ratifioimaan ne viipymättä, 
sillä ne ovat kuitenkin toistuvasti ilmaisseet sitoutuneensa jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin perustana oleviin demokraattisiin arvioihin ja oikeusvaltion periaatteisiin;

5. pitää myönteisenä, että ihmisoikeusyleissopimuksen 1 artiklassa ei taata suojelua 
pelkästään unionin alueella olevilla EU:n kansalaisille ja muille henkilöille, vaan myös 
unionin alueen ulkopuolella jokaiselle sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvalle 
henkilölle;

6. muistuttaa, että Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 8 nojalla on luotava 
selkeä mekanismi sen varmistamiseksi, että unionin ulkopuolisten valtioiden esittämät 
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kanteet sekä yksittäiset valitukset osoitetaan tapauksen mukaan asianmukaisesti 
jäsenvaltioille ja/tai unionille;

7. painottaa, että kun on jätetty valitus ihmisoikeusyleissopimuksen 34 artiklan nojalla, 
vastaajana oleva osapuoli on yksilöitävä unionin oikeuden säännösten mukaisesti ja viime 
kädessä unionin tuomioistuimen tuomioistuinvalvonnassa sanotun rajoittamatta mitenkään 
kansalaisten oikeutta tehdä yksittäisiä valituksia;

8. katsoo, että oikeusvarmuuden ja kansainvälisten suhteiden avoimuuden nimissä 
yksittäisille henkilöille ja unionin ulkopuolisille valtioille on tiedotettava asianmukaisesti, 
tarvittaessa liittymissopimukseen liitettävän toimivaltajulistuksen perusteella, mitkä asiat 
kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja mitkä Euroopan unionin toimivaltaan; painottaa 
tässä yhteydessä, että on luotava tiedotusmekanismi, jolla huomioidaan tulevat muutokset 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisessä toimivaltajaossa;

9. korostaa, että koska EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen tarkoittaa 
valtioista riippumaton tahon liittymistä valtioita varten luotuun oikeudelliseen 
välineeseen, EU:n liittyminen kyseiseen yleissopimukseen olisi toteutettava niin, ettei 
muuteta sopimuksen ominaispiirteitä ja että sen oikeudelliseen järjestelmään tehdään 
mahdollisimman vähän muutoksia; pitää sekä unionin että kolmansien maiden 
asianosaisten edun nimissä tärkeänä suosia sellaisia liittymisehtoja, jotka lisäävät vähiten 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työtaakkaa;

10. ilmoittaa vastustavansa jyrkästi kaikkia mekanismeja, joilla pyritään välttämään Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöjen 
väliset eroavuudet, sillä asianosaisten kannalta ne tarkoittaisivat käsittelyaikojen 
pidentymistä;

11. korostaa, että suhde Euroopan neuvostoon ja etenkin kysymys Euroopan unionin 
osallistumisesta ministerikomitean kokouksiin ja parlamentaariseen yleiskokoukseen 
koskevat Euroopan neuvoston perussääntöä ja edellyttävät Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloon aiheuttamien muutosten huomioon ottamiseksi perussäännön muuttamista 
tai ainakin ehdotettuja muutoksia koskevan perussäännön mukaisen päätöslauselman 
hyväksymistä;

12. painottaa, että Euroopan parlamentin oikeutta demokraattiseen valvontaan on 
kunnioitettava täysimääräisesti nimettäessä Euroopan unionin edustajaa 
ministerikomiteaan ja ihmisoikeuksia käsittelevään ohjauskomiteaan sekä yleensäkin 
kaikkiin Euroopan neuvoston elimiin, joihin EU tulee jäseneksi liittymissopimuksen 
perusteella;

13. toteaa, että Euroopan parlamentin olisi otettava ensisijaisesti huomioon valiokunnat, jotka 
vastaavat Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenten nimeämisestä;

14. katsoo, että kansalaisten, demokratian sekä Euroopan ja EU:n ihmisoikeuksien nimissä ja 
niiden kunnioittamisen ja suojaamisen varmistamiseksi Euroopan unionin ja Euroopan 
neuvoston asiantuntijaelinten yhteistyötä olisi tehostettava, jotta niiden toiminta olisi 
entistä johdonmukaisempaa ja jotta ne toiminnassaan entistä paremmin täydentäisivät 
toisiaan käsiteltäessä yleiseurooppalaisia ihmisoikeuskysymyksiä;
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15. kehottaa unionia liittymään muun muassa Euroopan neuvoston kidutuksen vastaiseen 
komiteaan (CPT), rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiseen komissioon (ECRI) ja 
oikeudenkäytön tehostamista tarkastelevaan komissioon (CEPEJ);  pitää lisäksi tärkeänä, 
että unioni osallistuu ihmisoikeusvaltuutetun, Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean, 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan hallitusten välisen komitean ja Euroopan siirtolaisasiain 
komitean toimintaan, ja pyytää saada tiedot näiden elinten päätelmistä ja päätöksistä;

16. katsoo, että koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tunnustanut 
ihmisoikeusyleissopimuksen ekstraterritoriaalisen sovellettavuuden, unionin on pyrittävä 
kunnioittamaan tätä velvoitetta täysimääräisesti ulkosuhteissaan ja ulkoisissa toimissaan;

17. ottaa huomioon perussopimuksilla Euroopan parlamentille annetun tärkeän roolin 
liittymissopimusten tekemisessä ja vaatii, että sille on tiedotettava asianmukaisesti 
ihmisoikeusyleissopimukseen liittymistä koskevien neuvotteluvaltuuksien 
määrittelemisestä ja että se on otettava tiiviisti mukaan alustaviin keskusteluihin sekä 
varsinaisiin neuvotteluihin sopimuksen sisällöstä, kuten säädetään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa.
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