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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Tukholman ohjelman väliarvioinnista
(2013/2024(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue kansalaisia varten” – Tukholman ohjelma1,

– ottaa huomioon Tukholman ohjelman – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja 
heidän suojeluaan varten2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

I. Tukholman ohjelma ja Lissabonin sopimus

1. katsoo, että Lissabonin sopimus toi mukanaan tärkeitä myönteisiä elementtejä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueeseen, mutta pitää valitettavana sopimuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä tiettyjä puutteita; ei halua enää hyväksyä sitä, että monissa 
tapauksissa neuvosto ja komissio toimivat edelleen ikään kuin Lissabonin sopimus ei olisi 
tullut voimaan; pyytää, että ne noudattavat kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä 
velvoitettaan tiedottaa parlamentille ”välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa 
vaiheissa”; pitää valitettavana, että entiseen kolmanteen pilariin sisältyneiden säädösten 
saattaminen Lissabonin sopimuksen mukaiseksi on viivästynyt tavalla, jota ei voida 
hyväksyä; kehottaa arvioimaan kutakin entiseen kolmanteen pilariin sisältynyttä säädöstä 
siltä osin, miten ne vaikuttavat perusoikeuksiin, jotta ne voidaan saattaa osaksi uutta 
normihierarkiaa, joka muodostuu perussäädöksistä, delegoiduista säädöksistä ja 
täytäntöönpanosäädöksistä;

Komission aloiteoikeus ja tavallinen lainsäätämisjärjestys

2. katsoo, että tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen turvautuminen on tuonut lainsäädännön 
lähemmäs kansalaisia ja lisännyt Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa ainoana 
demokraattisesti valittuna unionin toimielimenä;

                                               
1 EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
2 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
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3. panee merkille, että 20. huhtikuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi”1, komissio kehottaa ottamaan 
EU:n kansalaisten päivittäiset huolenaiheet ja toiveet entistä määrätietoisemmin huomioon 
ja korostaa, että unionin on voitava reagoida odottamattomiin tapahtumiin, tarttua nopeasti 
kiinni uusiin mahdollisuuksiin sekä ennakoida uusia suuntauksia ja mukautua niihin;

4. muistuttaa, että tässä hengessä komissio on useaan otteeseen hyödyntänyt Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklaan perustuvaa aloiteoikeuttaan;

5. katsoo, että hallitusten välisessä hengessä laadittujen laajojen monivuotisten ohjelmien 
aikakausi näyttää olevan ohi, sillä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevat 
sopimukset tarjoavat monipuolisen oikeusperustan ja komissiolla on sekä mahdollisuus 
että voimakas halu käyttää aloiteoikeuttaan;

6. kannustaa näin ollen komissiota omaksumaan roolinsa politiikan alojen ja ensisijaisten 
politiikkojen määrittelijänä ja hyödyntämään aloiteoikeuttaan aina kun se on tarpeen sekä 
vastustamaan kiusausta palata hallitustenvälisyyteen, jota sovellettiin ennen kuin 
Lissabonin sopimus tuli voimaan;

Kansalliset parlamentit

7. katsoo, että kansalliset parlamentit osallistuvat yhä enemmän Euroopan unionin 
toimintaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o°1 (kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa) ja pöytäkirjan N:o 2 (toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta) mukaisesti, ja että tämä on vaikuttanut myönteisellä tavalla erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehitykseen ja toimivuuteen; katsoo tämän 
johtuvan siitä, että toissijaisuusperiaatteen noudattaminen on nyt taattu paremmin, sekä 
siitä, että Euroopan kansat ovat liittyneet demokraattisesti yhteen laajemmin ja 
intensiivisemmin, mikä tukee merkittävällä tavalla eurooppalaista lainsäädäntöä ja 
politiikkaa;

Yhdenmukainen vaalilainsäädäntö

8. panee merkille, että vaikkei yhdenmukaista vaalimenettelyä koskevaa sopimusta ole vielä 
olemassa, vaalijärjestelmien asteittaista lähentymistä on kuitenkin nähtävissä, mistä ovat 
osoituksena esimerkiksi Euroopan tason poliittisten puolueiden perustaminen2, toimet 
Euroopan tason perussäännön luomiseksi Euroopan tason poliittisia puolueita koskevien 
sääntöjen uudistamista koskevan komission ehdotuksen pohjalta3 ja kahden samanaikaisen 
edustajantoimen kieltäminen4 siten, että vastedes Euroopan parlamentin jäsenyys on 
yhteensopimaton kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenyyden kanssa;

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, 
Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1), 
jota on muutettu asetuksella (EY) N:o 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Neuvoston päätös 2002/772/EY, Euratom, 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.
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9. katsoo, että Euroopan parlamentin demokraattista tehtävää olisi tuotava paremmin esille 
yleisessä mielipiteessä ja että uuden parlamentin valintaan liittyvissä vaalikampanjoissa 
olisi käsiteltävä todellisia eurooppalaisia haasteita;

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä on tulevaisuudessa uudistettava, jotta voidaan 
parantaa parlamentin legitiimiyttä ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan demokraattista 
ulottuvuutta ja varmistamalla edustuspaikkojen oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen periaatteiden mukaisesti; katsoo, että tällaisella 
uudistuksella voidaan kannustaa Euroopan kansalaisia osallistumaan Euroopan 
parlamentin vaaleihin siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei heillä olekaan tämän 
valtion kansalaisuutta;

11. on kuitenkin jo tyytyväinen 20 päivänä joulukuuta 2012 annettuun neuvoston direktiiviin 
2013/1/EU direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa 
vaalikelpoisuutta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta1, jossa lievennetään niihin 
unionin kansalaisiin sovellettavia velvoitteita, jotka asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole 
sen kansalaisia, jotta nämä voivat asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa;

Kansalaisaloite

12. on tyytyväinen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettuun direktiiviin2, jolla annetaan 
kansalaisille vastaava poliittinen aloiteoikeus, jollaisesta Euroopan parlamentti ja 
neuvosto jo nauttivat;

13. katsoo, että aloitteen tavoitteena on tulla vahvaksi välineeksi niiden kysymysten 
määrittämisessä, jotka on lisättävä Euroopan unionin asialistalle;

14. pitää kuitenkin valitettavana sitä, että järjestäjät ovat kohdanneet teknisiä ongelmia 
aloitteen toteutuksessa, ja kehottaa komissiota ratkaisemaan nämä ongelmat;

II. Tukholman ohjelman ja sen täytäntöönpanon arviointi

Perusoikeudet

15. katsoo, että yleisesti ottaen Tukholman ohjelman täytäntöönpanon taso ei riitä täyttämään 
ohjelman tavoitetta, joka on kansalaisten oikeuksien edistäminen;

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin sanottuun 
”Kööpenhaminan dilemmaan”, millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa ehdokasmaille 
hyvin tiukkoja vaatimuksia, mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta jäsenvaltioissa; 
ilmoittaa aikovansa perustaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa käsittelevän komitean (Copenhagen Commission);

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen edellyttää vahvaa poliittista johtajuutta;

                                               
1 EUVL L 26, 26.1.2013, s. 27.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 
kansalaisaloitteesta, EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.
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18. korostaa, että unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen (ECHR) Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistaa entisestään 
perusoikeuksien suojelua unionissa sellaisena kuin se taataan perusoikeuskirjassa ja 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä;

19. toteaa, että Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen turvaa kansalaisille unionin 
toiminnan suhteen samanlaisen suojan kuin heillä jo on jäsenvaltioiden toiminnan 
suhteen; muistuttaa, että tämä on merkittävää etenkin siksi, että jäsenvaltiot ovat siirtäneet 
unionille tärkeää toimivaltaa, erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
alalla;

20. on tyytyväinen, että ihmisoikeussopimukseen liittyminen tuo kansalaisille arvokasta 
lisäsuojaa erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta;

21. katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että asiakirjojen saamista tutustuttavaksi koskevan 
asetuksen uudelleentarkastelua ei ole vieläkään jatkettu;

Yksityis- ja rikosoikeudellinen yhteistyö

22. toteaa, että Tukholman ohjelmalla pyritään helpottamaan Euroopan kansalaisten vapaata 
liikkuvuutta puolustamalla ja noudattamalla kaikkia Euroopan oikeusalueesta johtuvia 
oikeuksia ja että oikeudellinen yhteistyö on tärkein väline tähän tavoitteeseen pyrittäessä;

23. myöntää, että oikeudellisten seikkojen, tuomioiden ja asiakirjojen vastavuoroisen 
tunnustamisen alalla tehdyt aloitteet ovat tässä mielessä hyvin tärkeitä, sillä 
vastavuoroinen tunnustaminen ei muuta jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä mutta se 
vähentää sitä haittaa, jota sääntelyyn liittyvät erot aiheuttavat yksittäisille kansalaisille;

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen edellyttävän sitä, että kansalaiset ja oikeusalan 
ammattilaiset luottavat toistensa oikeuslaitoksiin; panee merkille, että sellaisen todella 
eurooppalaisen oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa noudatetaan täysin 
toissijaisuusperiaatetta ja oikeuslaitosten riippumattomuutta, yhteisten standardien 
määrittämisellä ja muiden oikeusjärjestelmien ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden yksityisoikeuden 
perinteitä, kun jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita käytäntöjä;

25. panee merkille, että yksityisoikeuden alalla tehtävät lainsäädäntöaloitteet ovat tähän asti 
keskittyneet enimmäkseen aineelliseen oikeuteen prosessioikeuden kustannuksella; 
kehottaa jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota prosessioikeuteen;

26. myöntää, että prosessuaalisten oikeuksien vahvistamista rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä ehdotuksia ole 
tehty ja että neuvoston tavoitteet tässä asiassa näyttävät jatkuvasti laskevan;

27. on vakuuttunut siitä, että on ensisijaisesti pyrittävä EU:n rikosoikeudellisen alueen 
kehittämiseen sovellettavien periaatteiden yhdenmukaisuuteen, ja että EU:n toimielinten 
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on tehtävä keskenään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa, kuten todetaan parlamentin 
päätöslauselmassa EU:n lähestymistavasta rikosoikeuteen1;

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 
voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa palautetta näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

29 katsoo, että tehokas oikeusjärjestelmä edistää voimakkaasti vaurasta taloutta;

Sisäinen turvallisuus

30. panee tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet edistystä aikaan 
sisäisen turvallisuuden strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan 
EU:n toimintapoliittisen syklin yhteydessä; toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä saatava 
aikaan esimerkiksi tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän infrastruktuurin suojelun sekä 
korruption, rahanpesun, terroristien rahoituksen ja laittoman asekaupan aloilla;

31. muistuttaa, että Euroopan parlamentti on nyt täysivaltainen institutionaalinen toimija 
turvallisuuspolitiikan alalla ja että näin ollen parlamentilla on oikeus osallistua aktiivisesti 
sisäisen turvallisuusstrategian ja sen piirteiden ja painopisteiden määrittämiseen sekä 
näiden välineiden arvioimiseen, muun muassa sisäisen turvallisuusstrategian 
täytäntöönpanon säännöllisellä valvonnalla, jota Euroopan parlamentti, kansalliset 
parlamentit ja neuvosto toteuttavat yhdessä SEUT-sopimuksen 70 ja 71 artiklan 
mukaisesti;

32. katsoo, että tehokas sisäisen turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että ratkaisua vaativia 
uhkia analysoidaan asianmukaisella tavalla;

33. korostaa, että nykyinen sisäisen turvallisuuden strategia on voimassa vuoteen 2014 
saakka; kehottaa komissiota käynnistämään uuden sisäisen turvallisuuden strategian 
valmistelun vuosiksi 2015–2019, jossa otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo ja perusoikeuskirjan sisällyttäminen unionin oikeuteen; pyytää, että ennen 
uuden strategian hyväksymistä neuvosto ottaa asianmukaisella tavalla huomioon 
parlamentin panoksen uuden sisäisen turvallisuuden strategian laatimiseen;

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän vuoksi sitä, että 
on tärkeää vaihtaa eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia tietoja; katsoo, että nykyinen 
tilanne, jossa käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja välineitä, on monimutkainen ja 
hajanainen ja johtaa käytettävissä olevien välineiden tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen sen 
osalta, miten lainvalvontatietojen jakamista voidaan kehittää ja optimoida EU:ssa samalla 
kun taataan tehokas tietosuoja;

35. kehottaa komissiota esittämään pikaisesti ehdotuksia, joiden perusteella kolmannen pilarin 
nojalla hyväksytyt rajatylittävän poliisiyhteistyön välineet – kuten Prümin päätös ja 
Ruotsin aloite – saatetaan Lissabonin sopimuksen oikeudellisen kehyksen alaisuuteen;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0208.
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36. on tyytyväinen komission ehdotukseen uudeksi Europolia koskevaksi asetukseksi ja 
toivoo, että tässä tärkeässä lainsäädäntöasiassa edetään nopeasti, jotta Europol voidaan 
saattaa Lissabonin sopimuksen mukaiseksi mahdollisimman pian;

Ulkorajat ja viisumit

37. on tyytyväinen, että neuvottelut Schengen-alueen hallinnointia koskevasta 
lainsäädäntöpaketista on saatu päätökseen; kehottaa komissiota täyttämään tehtävänsä 
Schengen-aluetta koskevien arviointien koordinaattorina sekä perussopimusten valvojana, 
jotta vältetään kaikki tilanteet, jotka voisivat vaarantaa Schengen-alueen toiminnan; 
toistaa kantansa, että Schengen-alue olisi viipymättä laajennettava kattamaan myös 
Romania ja Bulgaria;

38. katsoo, että tarkastusten puuttuminen sisärajoilta on yksi tärkeimmistä Euroopan 
yhdentymisen saavutuksista; pyytää komissiota kiinnittämään erityistä huomiota siihen, 
ettei sisärajoilla tehdä tarkastuksia, ja vastustaa jyrkästi kaikki yrityksiä rajoittaa 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta;

39. toteaa, että Schengen-alue on eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty tähän asti 
vähitellen; katsoo kuitenkin, että on pohdittava sen kehittämistä myös pitkällä aikavälillä;
katsoo, että tulevaisuudessa Schengen-alueen ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi;

40. on tyytyväinen Frontexin toimeksiannon uudistamiseen ja Eurosuria koskevaan 
sopimukseen; katsoo, että merirajojen valvontaa koskevista uusista säännöistä on 
sovittava mahdollisimman pian, että muuttajien hengen pelastaminen on asetettava 
etusijalle ja että palautuskiellon periaatetta on noudatettava täysimääräisesti;

41. on tyytyväinen toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) onnistuneeseen 
käyttöönottoon sekä viisumitietojärjestelmän käyttöönoton jatkamiseen ja 
tietotekniikkaviraston (eu-LISA) perustamiseen näiden järjestelmien operatiivista 
hallintaa varten; korostaa, että näiden uusien järjestelmien on nyt kestettävä päivittäistä 
käyttöä; muistuttaa jälleen, että uusia rajaturvallisuusvälineitä tai suuria 
tiedontallennusjärjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta, kun olemassa olevat välineet ovat 
täysin toimivia, turvallisia ja luotettavia; odottaa innokkaasti järjestelmien arviointeja, 
joista säädetään asiaa koskevissa säädöksissä;

42. vaatii tehostamaan huomattavasti viisumisäännöstön täytäntöönpanoa ja 
yhdenmukaistamaan viisumimenettelyjä ja -käytäntöjä; katsoo, että yhteisistä 
viisumikeskuksista olisi tultava yleinen käytäntö; kehottaa käymään toimielinten välistä 
keskustelua yhteisen viisumipolitiikan tavoitteista;

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston korostavan Tukholman ohjelmassa, että ”hyvin hallittu 
muuttoliike voi hyödyttää kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, ettei laillista 
muuttoliikettä koskevassa lainsäädännössä ole edistetty riittävästi, ja pyytää 
tulevaisuudessa toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä väestöhaasteisiin ja talouden 
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tarpeisiin vastaamiseksi; katsoo myös, että maahanmuuttajien kotouttamiseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota;

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; kehottaa 
komissiota valvomaan, että jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin asianmukaisesti 
täytäntöön siitä alkaen, kun sitä sovelletaan;

45. pitää erittäin valitettavana, ettei jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen 
vastuunjaon periaatetta ole noudatettu SEUT-sopimuksen 80 artiklan mukaisesti; katsoo, 
että tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja konkreettisempia toimenpiteitä; 

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden ulkoista ulottuvuutta on laajennettava etenkin 
uudelleensijoittamisen yhteydessä;

Menetelmät, välineet ja prosessit

47. pitää erittäin valitettavana, että päätöksentekoprosessi on heikkolaatuinen; panee merkille, 
että ongelmien määrittely, mahdollisia ratkaisuja koskeva keskustelu ja mahdollisten 
vaihtoehtojen valitseminen eivät yleensä ole peräkkäisiä vaiheita, mikä olisi oikea 
etenemistapa, vaan näitä vaiheita toteutetaan hyvin usein samanaikaisesti; kehottaa 
komissiota esittämään ensin kertomuksia ongelmista, jotka on ratkaistava, käymään sen 
jälkeen keskustelua mahdollisista ratkaisuista ja lopuksi esittämään säädösehdotuksia;

48. pitää valitettavana, ettei vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevasta 
edistymisestä ole tehty puolueettomia arviointeja ja ettei ole olemassa luotettavaa tietoa 
siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet säännöstön täytäntöön;

49. ehdottaa uutta lainsäädäntöä koskevaa järjestelmällistä ja riippumatonta jälkiarviointia, 
jossa olisi arvioitava myös tämän alan jatkuvaa lainsäädännön tarvetta;

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan tulostaulun laatimista koskevaan komission aloitteeseen, 
jolla pyritään varmistamaan korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-, kauppa- ja 
hallinto-oikeuden aloilla, sillä lain käytännön soveltamisesta vastaavat viime kädessä 
tuomioistuimet; kehottaa arvioimaan oikeusalan tulostaulussa kaikkia oikeudenkäytön 
aloja, mukaan lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että 
arvioon sisällytetään myös tiedot oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien 
tilasta sekä unionin perustana olevien arvojen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artikla) noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

51. vaatii komissiota valvomaan ja varmistamaan tehokkaammin, että jäsenvaltiot todella 
panevat EU:n lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun kysymys on kansalaisten 
oikeuksista, tämä on tehtävä siitä päivästä alkaen kun säädös tulee voimaan; katsoo, että 
tällä alalla on tehtävä enemmän ja että on määritettävä kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyömiseen;

52. katsoo, että EU:n lainsäädännön laadun parantaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella edellyttää jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten yhteisiä ponnistuksia, 
jotta voidaan parantaa jokaista kansallista järjestelmää koskevaa tietojenvaihtoa ja tarjota 
täsmällisiä oikeudellisia tietoja (kansallisella/alueellisella tasolla sovellettavasta 
lainsäädännöstä ja vaatimuksista) sekä täytäntöönpanoa ja käytäntöjä koskevia tietoja;
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53. pitää valitettavana, että neuvosto turvautuu usein strategia-asiakirjoihin, esimerkiksi 
huumausainestrategiaan ja sisäisen turvallisuuden strategiaan, eikä parlamentti osallistu 
millään tavoin näiden asiakirjojen hyväksymiseen;

54. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen konkretisoituminen kansalaisten 
kannalta edellyttää ehdottomasti eurooppalaisen oikeuskulttuurin kehittämistä; kehottaa 
näin ollen painottamaan ja rahoittamaan huomattavasti enemmän kaikille oikeusalan 
ammattilaisille tarjottavaa EU:n oikeusalan koulutusta; panee merkille, että oikeusalan 
koulutusohjelmissa on tärkeää käyttää alhaalta ylös suuntautuvaa lähestymistapaa, 
varmistaa verkkoteknologian (toisin sanoen Euroopan oikeusportaalin) avulla, että 
eurooppalaisten oikeusalan tietolähteet ovat paremmin saatavilla, parantaa sekä 
eurooppalaisen lainsäädännön tuntemusta oikeuslaitoksissa että oikeusalan ammattilaisten 
kielitaitoa sekä perustaa ja ylläpitää tämän alan verkostoja; toteaa, että eurooppalaista 
näkökulmaa esiin tuova poliisivoimien koulutus on aivan yhtä tärkeää;

III. Jatkotoimet

55. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevaa ohjaus, 
yhdenmukaisuus ja vertailuperusteet ovat välttämättömiä ja että nämä on taattava SEU-
sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti; ehdottaa, että kolme toimielintä sopivat 
monivuotisista ohjelmista tämän SEU-sopimuksen määräyksen mukaisesti; odottaa 
komission tekevän tähän liittyviä aloitteita ja esittävän tämän pohjalta ehdotuksen;

56. pyytää laatimaan tulevat ohjelmat Lissabonin sopimuksen hengessä siten, että parlamentti, 
neuvosto ja komissio tekevät yhteistyötä; panee merkille tänä vuonna 27. ja 28. kesäkuuta 
pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät, joiden mukaan ”Eurooppa-neuvosto käy 
kesäkuun 2014 kokouksessaan keskustelun voidakseen määritellä lainsäädännön ja 
operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella (SEUT-sopimuksen 68 artiklan mukaisesti)”; pitää 
suunniteltua ajoitusta huonona;

57. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


