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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltuudet ovat lisääntyneet 
yhteispäätösmenettelyn soveltamisen yleistymisen myötä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) voimaantulosta lähtien; korostaa, että rikosasioita ja 
poliisiyhteistyötä koskevaa oikeudellista yhteistyötä koskevat säädökset vahvistetaan 
nyttemmin yleisesti tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen; pitää valitettavana, että 
yli neljä vuotta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen entisen kolmannen pilarin 
alan säädösten täytäntöönpanoon sovelletaan edelleen menettelyjä, joiden yhteydessä 
parlamentti monessa tapauksessa jätetään kokonaan ulkopuolelle tai sitä vain kuullaan; 
kehottaa komissiota sisällyttämään työohjelmaansa ehdotuksia, joilla entiset kolmannen 
pilarin alan säädökset mukautetaan Lissabonin sopimukseen eli perussäädösten, 
delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten uuteen normatiiviseen hierarkiaan;

2. korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa luetellaan unionin 
perustana olevat yhteiset arvot; katsoo, että sekä unionin että jäsenvaltioiden on 
varmistettava näiden arvojen kunnioittaminen asianmukaisella tavalla; toteaa, että on 
unionin arvojen suojelemiseksi on vahvistettava asianmukainen lainsäädäntö- ja 
toimielinjärjestelmä;

3. muistuttaa, että Euroopan parlamentti on nyt täysivaltainen institutionaalinen toimija 
puolustuspolitiikan alalla, minkä vuoksi sillä on oikeus osallistua aktiivisesti tämän 
politiikan ominaispiirteiden ja prioriteettien määrittämiseen sekä niiden välineiden 
arvioimiseen, joita Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja neuvoston on 
määrä yhdessä soveltaa; katsoo, että Euroopan parlamentin olisi oltava ratkaisevassa 
asemassa sisäisten turvallisuuspolitiikkojen arvioinnissa ja määrittelyssä, koska niillä on 
syvällinen vaikutus kaikkien EU:ssa asuvien perusoikeuksiin; korostaa siksi tarvetta 
varmistaa, että nämä politiikat kuuluvat ainoan suoraan demokraattista valvontaa varten 
valitun Euroopan unionin toimielimen toimivaltaan;

4. korostaa perusoikeuskirjan Lissabonin sopimukseen sisällyttämisen erityistä merkitystä ja 
vaikutuksia; korostaa, että perusoikeuskirja sitoo oikeudellisesti EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita unionin lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä ja muuntaa näin ollen 
perusarvot todellisiksi oikeuksiksi;

5. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä sekä jäsenvaltioiden hallituksia ja parlamentteja 
kehittämään unionille Lissabonin sopimuksella luotujen uusien institutionaalisten ja 
oikeudellisten puitteiden pohjalta kattavan sisäisen ihmisoikeuspolitiikan, jolla taataan, 
että niin kansallisella kuin EU:n tasolla on vastuuvelvollisuutta koskevia tehokkaita 
mekanismeja ihmisoikeusloukkauksiin puuttumiseksi;

6. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön uusi oikeus käynnistää 
eurooppalainen kansalaisaloite; korostaa tarvetta poistaa kaikki tekniset ja byrokraattiset 
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esteet, jotka estävät edelleen eurooppalaisen kansalaisaloitteen tehokkaan käytön, ja 
kannustaa kansalaisia osallistumaan aktiivisesti EU:n politiikanalojen suunnitteluun;

7. korostaa, että SEUT-sopimuksen mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä säädöksiä; kehottaa komissiota erottamaan delegoidut ja 
täytäntöönpanosäädökset riittävän selkeästi toisistaan lainsäädäntöä ehdottaessaan, jotta 
voidaan varmistaa asiamukaisen säädöksen lajin soveltaminen; katsoo, että toimenpiteet, 
jotka edellyttävät kiireellisesti tilapäistä poikkeamista perussäädöksessä annetuista 
säännöistä, olisi hyväksyttävä delegoituina säädöksinä, jos perussäädös on hyväksytty 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti;

8. toteaa, että komissio on velvoitettu ilmoittamaan Euroopan parlamentille välittömästi ja 
täydellisesti käynnissä olevien kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen kaikista 
vaiheista erityisesti tapauksissa, joissa mainitut sopimukset vaikuttavat EU:n kansalaisten 
perusoikeuksiin (SEUT:n 218 artikla);

9. korostaa, että lisäksi Euroopan parlamentin olisi vahvistettava perusoikeuksista 
tekemäänsä autonomista vaikutustenarviointia lainsäädäntöehdotusten ja 
lainsäädäntömenettelyssä käsiteltävinä olevien tarkistusten yhteydessä ja perustettava 
ihmisoikeusloukkauksien seurantamekanismi;

10. muistuttaa Euroopan komissiota siitä, että sen on pantava täytäntöön SEU-sopimuksen 
17 artiklan 1 kohta, jonka mukaan komissio ryhtyy vuosittaisiin ja monivuotisiin 
ohjelmointitoimenpiteisiin toimielinten välisten sopimusten tekemiseksi;

11. kehottaa neuvostoa harkitsemaan parlamentin edustajien osallistumista (työryhmien ja 
Coreperin kaltaisiin) neuvoston tiettyihin kokouksiin komission edustajien tapaan, jotta 
voidaan varmistaa lainsäädäntöprosessiin osallistuvien toimielinten vilpitön yhteistyö sekä 
avoin ja jatkuva vuoropuhelu;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksen ansiosta demokraattisuutta on 
lisätty myös sen avulla, että kansalliset parlamentit osallistuvat paremmin lainsäädännön 
hyväksymiseen erityisesti suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteen osalta;

13. palauttaa mieliin, että SEU- sopimuksen 17 artiklan 8 kohdassa on säädetty 
nimenomaisesti, että komissio on poliittisesti vastuussa Euroopan parlamentille, mikä on 
ratkaisevan tärkeää EU:n poliittisen järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta;

14. korostaa, että lainsäätämismenettelyyn osallistuvien toimielinten on tehtävä keskenään 
oikeudellista yhteistyötä esimerkiksi oikeudellisten lausuntojen kaltaisten asiakirjojen 
vaihdon osalta, jotta toimielimet voivat käydä keskenään rakentavaa, vilpitöntä ja 
oikeudellisesti pätevää vuoropuhelua.
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