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B7-0000/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia 
varten" – Tukholman ohjelma

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, erityisesti sen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevat määräykset sekä sen uudet oikeudelliset puitteet 
perusoikeuksien suojaamiseksi ja unionin kansalaisuuden lujittamiseksi, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin 
sopimuksella, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 8, joka 
koskee liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on sisällytettynä siihen Lissabonin 
sopimuksella, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jolla on sama oikeudellinen arvo
kuin perussopimuksilla,

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten" (KOM(2009)0262), jossa se esittää 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevat painopisteensä kaudelle 2010–
2014, sekä Haagin ohjelman ja toimintasuunnitelman arvioinnin (KOM(2009)0263) ja 
siihen liittyvän täytäntöönpanon tulostaulun (SEC(2009)0765) samoin kuin kansallisten 
parlamenttien, kansalaisyhteiskunnan sekä EU:n erillisvirastojen ja elinten panoksen,

– ottaa huomioon [...]. syyskuuta 2009 päivätyn kysymyksen neuvostolle ja komissiolle 
komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten" – Tukholman ohjelma (O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on Amsterdamin 
sopimuksen voimaantulosta lähtien ollut Euroopan unionin olennainen tavoite; toteaa 
kuitenkin, että vuonna 2005 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta osin unohdettiin 
etenkin yksityisoikeuden osalta vuonna 1999 hyväksytyssä Tampereen ohjelmassa 
asetettu selkeä ja kunnianhimoinen tavoite ja että sen vuoksi on välttämätöntä palauttaa 
kyseisen ohjelman alkuperäinen henki, joka kattoi lain kaikki osa-alueet, ennen kuin 
turvallisuutta koskevasta ulottuvuudesta tuli poliittinen painopiste terrorismin torjunnassa 
tapahtuneiden dramaattisten ja pakottavien käänteiden jälkeen,

B. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksessa, jonka irlantilaisten suuri enemmistö äskettäin 
hyväksyi, muotoillaan uudelleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvän 
politiikan perusta, tavoitteet ja menetelmät,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella kansallisille parlamenteille ensimmäisen 
kerran annettavilla oikeuksilla ja institutionaalisella roolilla on myönteinen vaikutus 
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erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehitykseen ja toimintaan, 
varsinkin kun toissijaisuusperiaatteen noudattaminen taataan entistä paremmin,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimukseen sisältyvä unionin liittyminen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen ei vaikuta unionin perusoikeuksien suojeluun, joka pohjautuu 
perusoikeuskirjaan ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, ja että se on tärkeä 
osa lisäsuojaa, mutta huomauttaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja yhteisöjen 
tuomioistuimen välillä on oltava selkeä toimivaltajako,

E. toteaa, että avoimuuden on oltava ratkaisevassa asemassa lainsäädäntötyössä ja että 
kansalaisten ja kansallisten parlamenttien olisi voitava seurata vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueeseen liittyvän politiikan määrittelyä ja täytäntöönpanoa,

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon yksittäisten kansalaisten ja yritysten ilmaisemat tarpeet,

G. katsoo, että Euroopan oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava oikeusalan toimijoiden ja 
oikeuslaitoksen – erityisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomareiden – eurooppalaiseen 
oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten oikeusjärjestelmien vastavuoroisen tuntemisen ja ymmärtämisen, 
yliopistojen opetussuunnitelmien perusteellisen uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla toimivien 
eurooppalaisten verkostojen aktiivisella tuella,

Lissabonin sopimuksen mukainen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

1. panee merkille, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeva uusi 
monivuotinen ohjelma hyväksytään ja pannaan täytäntöön todennäköisesti Lissabonin 
sopimuksen mukaisissa uusissa oikeudellisissa puitteissa, joten siinä on jo otettava 
huomioon kaikki sopimukseen sisältyvät muutokset:

– Schengenin yhteistyöstä tulee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ydin;
– unionin kansalaisuudesta ja perusoikeuksien suojelusta tulee vapauden, turvallisuuden 

ja oikeuden aluetta koskevan politiikan ydin, ja unionin toimielinten on noudatettava 
unionin kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatetta;

– Maastrichtin sopimuksella vahvistettu nykyinen kahtiajako tavanomaisten ja 
hallitustenvälisten järjestelmien välillä päättyy, mikä kertoo jäsenvaltioiden välisen 
luottamuksen lisääntymisestä;

– päätöksentekoprosessia vahvistetaan laajentamalla neuvoston 
määräenemmistöpäätöksiä, jolloin samoihin tai samankaltaisiin aloihin liittyvät 
säädökset voidaan hyväksyä samaa äänestysjärjestelmää käyttäen;

– toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden ehdoton noudattaminen vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella varmistetaan lisätakeilla, joiden avulla varsin pieni 
määrä kansallisia parlamentteja voi käynnistää varoitusmenettelyn, sekä antamalla 
yksittäiselle jäsenvaltiolle oikeus käyttää eräänlaista "hätäjarrua", kun se katsoo, että 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskeva säädösluonnos saattaa vaikuttaa sen 
kansallisen oikeusjärjestyksen olennaisiin osiin;
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2. pitää myönteisenä, että Lissabonin sopimuksella yhteispäätösmenettelystä tulee 
tavanomainen lainsäätämisjärjestys vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskevissa asioissa, joihin sitä ei ole toistaiseksi sovellettu; katsoo, että Euroopan 
parlamentin osallistuminen kansainvälisten sopimusten ratifiointiin on ainoastaan 
välttämätön lisä niihin toimivaltuuksiin, jotka sille on sisäisesti tunnustettu nimenomaan 
nykyisen kolmannen pilarin asioissa;

3. korostaa, että on tärkeää laajentaa rajoituksitta yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa, 
jotta se voi antaa ennakkoratkaisuja kaikista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
kannalta merkityksellisistä kysymyksistä ja jotta komissio voi käynnistää 
rikkomusmenettelyjä1;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen 
yhteisvastuuperiaate saa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella erityisen 
merkityksen ja että sen on toteuduttava käytännön yhteisvastuuna etenkin rajavalvontaa, 
maahanmuuttoa, pelastuspalvelua ja yhteisvastuulauseketta koskevissa kysymyksissä;

Entistä johdonmukaisempi, avoimempi ja demokraattisempi monivuotinen ohjelma

5. katsoo, että Tukholman ohjelman täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön hengessä 
ensisijaisesti varmistettava, että kansalaisilla on samantasoinen perusoikeuksien suoja 
unionin tai jäsenvaltioiden viranomaisissa ja ettei kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen vuoksi, että hän on käyttänyt unionin kansalaisille 
ihmisoikeusperinteen ja jäsenvaltioille yhteisen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen mukaisissa uusissa oikeudellisissa ja 
institutionaalisissa puitteissa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella voidaan 
toteuttaa lisätoimia vain ottamalla niihin asiaankuuluvasti mukaan Euroopan parlamentti 
sekä kansalliset parlamentit ja kansalaisyhteiskunta, jotta saadaan aikaan avointa ja 
jatkuvaa keskustelua;

7. kehottaa lisäämään unionin ja kansallisen tason lainsäädäntötyön avoimuutta erityisesti 
silloin, kun ehdotus saattaa vaikuttaa yksityishenkilöiden ja kansalaisten oikeuksiin, 
riippumatta siitä, onko aloitteen tehnyt komissio vai jäsenvaltioiden ryhmä;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin sopimuksella luodaan järjestelmä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan politiikan arviointia varten, ja kehottaa 
perustamaan täsmällisen arviointijärjestelmän, joka kattaa oikeudenkäytön laadun, 
tehokkuuden ja tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin tiiviisti mukaan Euroopan 
parlamentin ja kansalliset parlamentit;

9. kehottaa arvioimaan säännöllisesti monivuotisessa ohjelmassa saavutettuja tuloksia osana 
Euroopan parlamentin vuotuista keskustelua, jossa olisi keskityttävä perusoikeuksien 
suojeluun EU:ssa ja jonka olisi perustuttava neuvostolta, komissiolta ja Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta saatuihin tietoihin;

                                               
1 Jollei siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 10 artiklasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 276 artiklasta muuta johdu.
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Oikeuksien Eurooppa

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi ryhdyttävä toimiin, jotta unionin kansalaiset 
tiedostaisivat entistä paremmin perusoikeutensa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on unionin rikkaus ja että unionin on oltava turvallinen 
ympäristö, jossa kunnioitetaan erilaisuutta ja suojellaan muita heikommassa asemassa 
olevia; korostaa, että olemassa olevia välineitä, myös rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja muita 
heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

12. palauttaa mieliin, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä unionin 
perusoikeuskirjasta tulee yhtä sitova kuin perussopimuksista ja sitä sovelletaan kokonaan 
kaikkiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeviin toimiin ja että yhteisöjen 
tuomioistuin valvoo sen noudattamista;

13. palauttaa niin ikään mieliin, että unioni liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen, että neuvottelut unionin 
liittymiseksi kyseiseen sopimukseen olisi sen vuoksi aloitettava välittömästi ja että 
perusoikeuksien suojelusta vastaavien kansainvälisten järjestöjen ja elinten kanssa olisi 
myös tehtävä yhteistyösopimuksia;

14. kehottaa toteuttamaan perusoikeuksien osalta kunkin uuden politiikan, säädösehdotuksen 
ja ohjelman vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi todettava, mihin perusoikeuksiin se 
saattaa vaikuttaa ja millaisia toimia aiotaan toteuttaa niiden suojaamiseksi suhteellisuus-
ja tarpeellisuusperiaatteiden mukaisesti;

15. kehottaa perusoikeusvirastoa keräämään ja kokoamaan luotettavia ja vertailukelpoisia 
tilastotietoja syrjinnästä ja julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä muodossa sekä 
yhtyy neuvoston puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin tasavallan ja Ruotsin) 
näkemykseen siitä, että perusoikeusviraston valtuutusta olisi tarkasteltava uudelleen 
viimeistään 31. joulukuuta 2009 ja että uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden yhteistyön 
syventämiseen Euroopan neuvoston kanssa;

Unionin kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien lujittaminen

16. kannattaa yhdenmukaisen vaalilain laatimista ja toistaa kantansa, jonka mukaan 
neuvoston olisi antamiensa yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti rajoituttava siihen, 
mikä on ehdottoman välttämätöntä äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden soveltamiseksi, 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia osallistumaan Euroopan parlamentin vaaleihin 
asuinvaltiossaan, jonka kansalaisia he eivät ole; tutkii huolellisesti komission ehdotuksen, 
jonka mukaan Euroopan parlamentin vaaleja aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta);

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön unionin kansalaisuuteen 
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liittyvät oikeudet, jotta unionin kansalaiset voivat käyttää oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten matkustaa, työskennellä, 
opiskella, jäädä eläkkeelle ja viettää perhe-elämää rajoituksitta kaikkialla unionissa;

18. kehottaa jäsenvaltioita panemaan oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti täytäntöön 
velvoitteensa varmistaa diplomaatti- ja konsuliviranomaisten unionin kansalaisille antama 
suojelu;

Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla löydetään 
oikea tasapaino turvallisuuden ja vapauden välille;

20. kehottaa komissiota keskittymään unionin kansalaisten vapauden edistämiseen 
rikosasioita koskevia EU:n oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun nykyinen 
yksimielisyysvaatimus estää toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, että vaatimus, 
joka koskee kansalaisten suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta, olisi 
sisällytettävä osaksi selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan unionin kansalaisille 
tehokkaita keinoja riitauttaa suhteettomat tai epäselvät säännöt;

21. katsoo, että kyseisten vapauksien käyttö on turvattava yli kansallisten rajojen ja että 
unionin kansalaisten on voitava täysimääräisesti käyttää erityisoikeuksiaan myös EU:n 
ulkopuolella;

22. katsoo, että kun tällä alalla aiotaan toteuttaa EU:n toimia, olisi vahvistettava perusteet, 
joilla arvioidaan rajoitusten suhteellisuus ja tarpeellisuus perusoikeuksien kannalta;

Yhteisvastuun Eurooppa

23. toteaa, että kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on perustuttava 
perusoikeuksien kattavaan noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden on oltava 
sopusoinnussa tämän alan kansainvälisten säädösten kanssa, jotta voidaan varmistaa 
yhtenäinen lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia toimia paitsi laittoman 
maahanmuuton torjumiseksi myös hädänalaisten pakolaisten auttamiseksi;

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat täysin 
sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä uudelleensijoittamista koskevan mekanismin 
yhteydessä;

25. kehottaa tältä osin virallistamaan pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja lisäämään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, kuten 
perussopimuksissa määrätään;

26. kehottaa hyväksymään kattavan suunnitelman, jossa vahvistetaan unionin yhdennetyn 
rajaturvallisuuden strategian yleistavoitteet ja rakenne;

27. korostaa, että uusia välineitä tai järjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta, kun olemassa 
olevat välineet ovat täysin toimivia, turvallisia ja luotettavia, sekä kehottaa arvioimaan 
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perusteellisesti uusien välineiden tarpeellisuutta ja suhteellisuutta esimerkiksi 
maahantulon ja maastapoistumisen, matkustajien rekisteröintiohjelman ja sähköisen 
matkustuslupajärjestelmän osalta;

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivaa 
virastoa (Frontex) unionin kattavan maahanmuuttostrategian olennaisena välineenä ja 
tukee sen valtuutuksen – myös kansainvälisten ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän – uudelleentarkastelua, jotta sen asemaa 
voidaan lujittaa;

29. muistuttaa, että Frontexin on ehdottomasti voitava luottaa sekä kertaluonteisten yhteisten 
operaatioiden että pitkäkestoisten operaatioiden koordinoinnissa jäsenvaltioiden sen 
käyttöön asettamien resurssien saatavuuteen;

Yksityis- ja kauppaoikeus perheiden, kansalaisten ja yritysten kannalta

Kansalaisten ja yritysten yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen parantaminen

30. katsoo, että yksityisoikeuden alalla painopisteissä on ensisijaisesti keskityttävä 
vastaamaan yksittäisten kansalaisten ja yritysten ilmaisemiin tarpeisiin samalla, kun 
jatkuvasti yksinkertaistetaan oikeuslaitoksen toimintaa sekä luodaan entistä selkeämpiä ja 
helppokäyttöisempiä menettelyjä; suhtautuu myönteisesti komission päätöksiin esittää 
testamentteja ja perintöoikeutta koskeva ehdotus sekä aviovarallisuussuhteita asumus- ja 
avioeron yhteydessä koskeva vihreä kirja mutta kehottaa tältä osin

– toteuttamaan lisätoimia vaihtoehtoisen riidanratkaisun edistämiseksi, jotta voidaan
erityisesti parantaa kuluttajien oikeussuojakeinoja; korostaa, että yhteisön tason 
kollektiiviset oikeussuojakeinot eivät saa johtaa kansallisen prosessioikeuden 
tarpeettomaan pirstoutumiseen;

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa, 
säännöksiä Rooma II -asetukseen1 jääneiden aukkojen täyttämiseksi henkilöllisyyteen 
liittyvien oikeuksien loukkausten ja kunnianloukkausten osalta, lopullista ratkaisua 
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
tehtyjä kahdenvälisiä sopimuksia koskevaan ongelmaan ja säännöksiä yhteisöjen 
tuomioistuimen yhtiöoikeuden alalla havaitsemien aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen 
muita heikommassa asemassa olevien aikuisten suojelemisesta sekä ehdotuksen 
tarvittaessa tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi asetukseksi avioliittoa ja 
yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta laista;

– harkitsemaan huolellisesti yhteisön väliaikaista toimenpidettä kansallisten 
tuomioistuinten mahdollisesti määräämien toimenpiteiden lisäksi, kansallisten 
oikeudellisten lähestymistapojen eroja omistuksenpidätyksessä ja muissa vastaavissa 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
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menettelyissä, kansainvälisten adoptioiden tunnustamista ja koko kansallisten 
virkatodistusten vastavuoroista tunnustamista koskevaa kysymystä;

– soveltamaan käytännössä eurooppalaisen riita-asiain oikeudenkäynnin alalla jo 
annettuja lukuisia innovatiivisia säädöksiä ja tutkimaan niitä, jotta niitä voidaan 
mahdollisesti yksinkertaistaa ja jotta ne voidaan kodifioida yhdeksi säädökseksi, johon 
kootaan kaikki tällä alalla annettu yhteisön lainsäädäntö;

Yhtenäismarkkinoiden täysimääräinen hyödyntäminen eurooppalaisen sopimusoikeuden 
avulla

31. kehottaa komissiota tehostamaan eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa työtään 
tutkijoiden laatiman yhteisen viitekehysluonnoksen perusteella ja ottamaan parlamentin 
täysimääräisesti mukaan avoimeen ja demokraattiseen prosessiin, jonka on johdettava 
yhteisen viitekehyksen hyväksymiseen poliittisella tasolla; korostaa, että poliittisella 
tasolla hyväksyttävän yhteisen viitekehyksen perusteella olisi kehitettävä 
vapaavalintainen ja sellaisenaan sovellettava väline, jotta kaikki sopimuspuolet, muiden 
muassa yritykset ja kuluttajat, voivat vapaasti valita eurooppalaisen sopimusoikeuden 
liiketoimeensa sovellettavaksi laiksi;

Rikollisuuden torjunta ja kansalaisten oikeuksien takaaminen

Rikosoikeuden painopisteet

32. kehottaa kehittämään perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan EU:n 
rikosoikeudellisen alueen, joka sisältää seuraavaa:

 syyttömyysolettamaan perustuvia rikosoikeudenkäyntien menettelyllisiä takeita 
koskeva kunnianhimoinen säädös, jossa oikeus puolustukseen toteutuu 
täysimääräisesti;

 kattavat oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat rikosten uhrien mahdollisimman 
laajan suojelun, asianmukaiset korvaukset ja todistajansuoja mukaan luettuina;

 vankila- ja pidätysoloja koskevat vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset oikeudet 
EU:ssa;

 kattava säädös todisteiden vastaanottamisesta ja hyväksyttävyydestä 
rikosoikeudenkäynneissä;

Johdonmukainen monikerroksinen turvallisuusstrategia

33. katsoo, että järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa lisätoimissa olisi 
entistä enemmän keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja että niihin olisi sisällyttävä 
riittävä todistajansuoja, kannustimia terrorismiverkostojen hajottamisessa yhteistyötä 
tekeville sekä ennaltaehkäisyä ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja erityisesti 
riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta;

34. kehottaa julkaisemaan vuosittain rikollisuutta EU:ssa käsittelevän kattavan kertomuksen, 
johon kootaan erityisaloja koskevat kertomukset, kuten järjestäytyneen rikollisuuden 
uhkaa koskeva arviointikertomus, ja Eurojustin vuosikertomus, sekä korostaa 
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tieteidenvälisen lähestymistavan ja kattavan strategian tarvetta ihmiskaupan ja 
tietoverkkorikollisuuden kaltaisten rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

35. vaatii kehittämään kattavan eurooppalaisen turvallisuusstrategian, joka perustuu 
jäsenvaltioiden turvallisuussuunnitelmiin, lujitettuun yhteisvastuuperiaatteeseen sekä 
EU:n erillisvirastoista, verkostoista ja tietojenvaihdosta saatavan lisäarvon objektiiviseen 
arviointiin; aikoo kansallisten parlamenttien kanssa seurata tiiviisti kaikkia toimia, joita 
neuvosto toteuttaa osana EU:n sisäistä turvallisuutta koskevaa operatiivista yhteistyötä;

Operatiiviset elimet ja erillisvirastot

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan;

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään kansallisten viranomaisten, EU:n erillisvirastojen ja 
yhteisten operatiivisten työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden verkostojen – kuten toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten verkostojen – kautta sekä tekemään yhteistyötä 
tiedustelu- ja poliisiyksiköiden välillä kansallisella ja yhteisön tasolla terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa;

Eurooppalaisen oikeuskulttuurin kehittäminen

38. kehottaa kehittämään eurooppalaisen oikeuskulttuurin, joka kattaa kaikki lain osa-alueet;
huomauttaa tältä osin seuraavaa:

– korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen 
verkosto, korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten 
yhdistys sekä unionin jäsenvaltioiden ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten avustavan 
henkilöstön ja oikeusalan toimijoiden Eurojustice-verkosto voivat saada aikaan paljon 
koordinoimalla ja edistämällä oikeuslaitoksen ammatillista koulutusta ja muiden 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien vastavuoroista ymmärtämistä sekä helpottamalla 
rajat ylittävien riitojen ja ongelmien ratkaisua, joten niiden toimintaa on edistettävä ja 
niiden on saatava riittävästi rahoitusta; tämän perusteella on laadittava kokonaan 
rahoitettu eurooppalaista juridista koulutusta koskeva suunnitelma edellä mainittujen 
oikeudellisten verkostojen ja Euroopan juridisen koulutusverkoston kanssa;

– on kehitettävä aktiivisia toimintalinjoja, joilla edistetään ulkomaisten lakien 
vastavuoroista tuntemista ja ymmärtämistä, jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta ja 
edistää vastavuoroisen tunnustamisen kannalta välttämätöntä keskinäistä luottamusta;
toimintalinjoihin on sisällyttävä kokemustenvaihtoa, vaihto-ohjelmia, vierailuja sekä 
tiedotusta ja kursseja oikeusalan toimijoille ja oikeuslaitokselle, ammattialajärjestöjen 
on kehitettävä oikeusalan toimijoiden yhteinen opintopiste- tai 
opintosuoritusjärjestelmä, ja EU:ssa hyväksyttyjen oikeusalan koulutuslaitosten 
verkoston on tarjottava kansallisen oikeuden perehdytyskursseja oikeusalan toimijoille 
ja tuomareille;
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Sähköinen oikeudenkäyttö: palvelu kansalaisia, oikeusalan toimijoita ja oikeuslaitosta 
varten

39. kehottaa lisäämään toimia sähköisen oikeudenkäytön edistämiseksi ja kehittämiseksi 
yhteisön tasolla, jotta voidaan parantaa kansalaisten ja yritysten oikeussuojakeinoja, sekä 
katsoo seuraavaa:

– kahdenvälisissä hankkeissa yhteistyötä tekevien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden työskentely suunnitellaan siten, että se on siirrettävissä yhteisön tasolle, 
jotta voidaan välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä;

– yksityisoikeutta ja erityisesti prosessioikeutta koskevassa nykyisessä yhteisön 
lainsäädännössä pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon tietotekniikan käyttö, 
varsinkin eurooppalaisen maksamismääräyksen ja vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettavan menettelyn, todisteiden vastaanottamista siviiliasioissa koskevan 
asetuksen1 ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun osalta, ja sähköisten asiakirjojen ja 
velallisen omaisuuden läpinäkyvyyden osalta olisi toteutettava toimia; tavoitteena olisi 
päästä yksinkertaisempiin, edullisempiin ja nopeampiin siviiliprosesseihin rajat 
ylittävissä tapauksissa;

– sähköisiä välineitä, kuten eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää ja 
SIS-järjestelmää, pitäisi kehittää edelleen;

Kiireelliset asiat

40. kehottaa vähitellen sulauttamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vuodesta 
1993 lähtien annetut noin 1 200 säädöstä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ottaen 
kuitenkin huomioon unionin uudet tehtävät ja toimenkuvat sekä Lissabonin sopimuksen 
mukaiset uudet oikeudelliset puitteet ja alkaen aloista, jotka on yhteisymmärryksessä 
Euroopan parlamentin kanssa katsottu ensisijaisiksi aloiksi;

41. katsoo, että kun lainsäädäntömenettely on käynnistetty parlamentin kuulemista koskevien 
Nizzan sopimuksen määräysten nojalla, kuten useilla vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen kannalta merkityksellisillä aloilla, ja kun parlamentin lausunto on 
annettu, lainsäädäntömenettely pitäisi aloittaa uudestaan Lissabonin sopimuksen nojalla 
ensimmäisessä käsittelyssä, jotta parlamentti voi ilmaista kantansa toimivaltuuksiensa 
mukaisesti;

42. varaa itselleen oikeuden tehdä erityisiä ehdotuksia, kun sitä kuullaan lainsäädännöllisestä 
toimintaohjelmasta;

o
o      o

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28. toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä 
yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EYVL L 174, 
27.6.2001, s. 1).
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43. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


