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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. suhtautuu myönteisesti siihen tärkeään saavutukseen, jota Lissabonin sopimus edustaa ja 
joka tekee Euroopan unionin perusoikeuskirjasta sitovan ja jolla EU:lle luodaan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla velvoite liittyä ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen (jäljempänä "Euroopan 
ihmisoikeussopimus"); suhtautuu samaten myönteisesti Euroopan 
ihmisoikeusoikeussopimuksen pöytäkirjan N:o 14 tulevaan voimaantuloon 
1. kesäkuuta 2010, sillä EU voi pöytäkirjan mukaisesti liittyä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen;

2. toteaa, että vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen, EU:n liittyminen tähän asiakirjaan oikeussubjektina ei vaikuta 
jäsenvaltioiden tilanteeseen Euroopan ihmisoikeussopimukseen nähden Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjan N:o 8 mukaan; katsoo sen antavan uutta käyttövoimaa, jota on 
odotettu yli vuosikymmenen, ja että sillä on suuri poliittinen ja oikeudellinen merkitys 
luotaessa koko Euroopan laajuista ihmisoikeuksien aluetta, ja katsoo lisäksi, että se 
edistää ihmisoikeuksien lujittamista ja vahvistamista Euroopassa ja että sen avulla 
voidaan vahvistaa EU:n ja laajentuneen Euroopan välisiä suhteita tuomalla Eurooppaan 
uutta dynamiikkaa ihmisoikeuksien alalle; katsoo, että sen pitäisi niin ikään auttaa 
lujittamaan EU:n uskottavuutta ihmisoikeuksien suojelun alalla maailmanlaajuisesti;

3. korostaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
(EIT) oikeuskäytännön merkitystä lainsäädäntökehyksen ja pääperiaatteiden luomisessa 
kansalaisvapauksia sekä oikeus- ja sisäasioita koskeville nykyisille ja tuleville EU:n 
toimille, erityisesti kun otetaan huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden alan yhdentymisen ja yhdenmukaistamisen uudet muodot Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon sekä Tukholman ohjelman hyväksymisen myötä;

4. korostaa, että liittyminen merkitsee ennen kaikkea panostusta entistä yhtenäisempään 
EU:n ihmisoikeusjärjestelmään; katsoo, että liittyminen lujittaa EU:n uskottavuutta 
ihmisoikeuksien suojelun alalla sen omien kansalaisten silmissä ja takaa, että 
perusoikeuksia noudatetaan aina täysimääräisesti ja tehokkaasti, kun on kyse EU:n 
oikeudesta;

5. korostaa, että liittymisen jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivaltaa antaa 
tuomioita asioissa, jotka kuuluvat Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamisalaan, ei 
voida kyseenalaistaa vedoten EU:n lainsäädännön sisäiseen rakenteeseen; painottaa 
lisäksi, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan ei pidä rajoittua Euroopan 
kansalaisiin tai Euroopan unionin maantieteelliseen alueeseen (esimerkiksi 
valtuuskuntien tai edustustojen tapauksessa);

6. korostaa, että liittymisen jälkeen Euroopan ihmisoikeussopimus muodostaa 
tulevaisuudessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelun vähimmäisnormin 
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Euroopassa ja että se on sitova erityisesti tapauksissa, joissa EU:n takaama suojelu on 
heikompi kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaama; katsoo, että Euroopan 
ihmisoikeussopimus vahvistaa soveltamisalaansa kuuluvien perusoikeuskirjalla 
tunnustettujen oikeuksien suojelua ja että perusoikeuskirjassa tunnustetaan myös muita 
oikeuksia ja periaatteita, joita ei ole vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vaan 
lisäpöytäkirjoissa ja ihmisoikeussopimukseen liittyvissä välineissä;

7. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen antaa lisävälineen 
ihmisoikeuksien toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle EU:n oikeutta täytäntöönpanevan EU:n toimielimen tai 
jäsenvaltion teosta tai laiminlyönnistä, jos se kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
soveltamisalaan; korostaa kuitenkin, että tämä ei muuta nykyistä Euroopan unionin 
tuomioistuimen eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivaltajärjestelmää ja että 
vaatimus, jonka mukaan kaikki kotimaiset oikeussuojakeinot on käytetty, pysyy edelleen 
kanteen käsiteltäväksi ottamisen ehtona; kehottaa käsittelemään kanteet ja valitukset 
kohtuullisessa ajassa; kannustaa komissiota antamaan Euroopan unionin tuomioistuinta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta kuultuaan ohjeita siitä, mitä unionissa pidetään 
asianmukaisena kotimaisena oikeussuojakeinona, sekä ennakkoratkaisumenettelystä 
unionin oikeudessa; korostaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa, että jäsenvaltioiden 
tuomioistuimet saattavat Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asiat, joissa on 
kyse perusoikeuksia koskevasta kiistanalaisesta tapauksesta;

8. korostaa, että samalla liittyminen edellyttää yhteistyön tehostamista kansallisten 
tuomioistuinten, Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen välillä perusoikeuksien suojelussa; huomauttaa, että kahden 
eurooppalaisen tuomioistuimen yhteistyö edistää yhtenäisen oikeuskäytäntöjärjestelmän 
kehittämistä ihmisoikeuksien alalle;

9. huomauttaa, että joukko oikeudellisia, teknisiä ja institutionaalisia kysymyksiä on 
edelleen ratkaisematta, ja niitä on käsiteltävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan mukaisesti hyväksyttävässä valtuutuksessa, samoin kuin 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymistä koskevissa neuvotteluissa Euroopan 
neuvoston kanssa; kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan seuraavat seikat:

– liittymisen soveltamisala määritellään valtuutuksessa täsmällisesti; EU:n on liityttävä 
vähintään kaikkiin niihin Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjoihin, jotka 
täydentävät Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja oikeuksia, jotka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet ja jotka siten muodostavat osan EU:n 
ihmisoikeusperustaa; kehottaa lisäksi tässä yhteydessä jäsenvaltioita ratifioimaan ne
Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjat, jotka viittaavat Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin oikeuksiin ja joita sovelletaan tapauskohtaisesti 
myös EU:hun; katsoo lisäksi, että olisi harkittava liittymistä uudistettuun Euroopan 
sosiaaliseen peruskirjaan ja muihin asiaa koskeviin Euroopan neuvoston 
ihmisoikeussopimuksiin;

– EU on asianmukaisesti edustettuna ja osallistuu Euroopan neuvoston elimiin; vaikka 
EU:sta ei Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyessään tulekaan Euroopan 
neuvoston jäsentä, se on edustettuna kaikissa elimissä, jotka liittymisen takia 
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vaikuttavat EU:ta koskeviin asioihin (esimerkiksi eurooppalainen komitea kidutuksen 
ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi CPT, 
Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI, oikeuslaitoksen 
toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä komitea CEPEJ sekä 
ihmisoikeusasioiden johtokomitea CDDH) sekä ministerikomiteassa ainakin niiden 
tuomioiden täytäntöönpanon valvonnan osalta, jotka koskevat EU:n perusoikeuksiin 
liittyviä asioita, kun taas Euroopan parlamentti osallistuu ja on edustettuna 
menettelyssä, jossa valitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari – EU:n 
tasolla, kun EU:n ehdokkaat virkaan nimetään – ja parlamentaarisessa 
yleiskokouksessa, kun tuomari valitaan;

– Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suhteita 
selkeytetään siten, että kummallakin tuomioistuimella on riittävästi liikkumavaraa 
määrittää paras tapa tehdä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan tehostettu säännöllinen 
vuoropuhelu, ja mahdollisesti edistetään edellä mainitun oikeuskäytäntöjärjestelmän 
kehittämistä;

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ongelmia käsitellään ja vähennetään EU:n 
tuella; EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa heikentää sen 
tehokkuutta, vaan sen pitäisi parantaa järjestelmää; EU ja sen jäsenvaltiot valvovat 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista sekä sisäisten 
muutoksenhakukeinojen tehokkuutta vuonna 1969 tehdyssä valtiosopimusoikeutta 
koskevassa Wienin yleissopimuksessa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, 
jotta Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta ei ylikuormitettaisi toistuvilla valituksilla ja 
tarpeettomilla vireillepanoilla; samaan aikaan EU:n liittymisen kanssa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuinta uudistetaan, mikä on olennaisen tärkeää; 

10. korostaa, että välttämättömän poliittisen sitoutumisen ohella on erittäin tärkeää löytää 
asianmukaiset vastaukset ja ratkaisut tärkeimpiin teknisiin kysymyksiin, jotta EU:n 
liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen koituisi kansalaisten hyödyksi; 
huomauttaa, että ratkaisemattomat ja epäselvät yksityiskohdat voivat luoda hämmennystä 
ja vaarantaa koko liittymisen tarkoituksen; korostaa kuitenkin, että teknisten esteiden ei 
saa antaa viivyttää prosessia;

11. korostaa, että koska liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen koskee EU:n 
toimielinten ohella myös unionin kansalaisia, Euroopan parlamenttia on kuultava ja sen 
on osallistuttava koko neuvotteluprosessiin, ja se on otettava mukaan ja sen pitää saada 
välittömästi täydet tiedot kaikissa neuvottelun vaiheissa, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdassa määrätään;

12. korostaa epävirallisen elimen merkitystä, jotta Euroopan parlamentin ja Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen välistä tietojenvaihtoa koordinoidaan;

13. ehdottaa, että Euroopan neuvoston ja EU:n olisi laadittava suuntaviivat, joissa annetaan 
selkeät selitykset kaikista liittymisen seurauksista ja vaikutuksista, jotta voitaisiin lisätä 
tietoisuutta liittymisen kansalaisille tuomasta lisähyödystä; katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi annettava EU:n kansalaisille tietoja sen varmistamiseksi, että 
kansalaiset ovat täysin tietoisia siitä, mitä lisämekanismi merkitsee ja miten sitä käytetään 
asianmukaisesti;
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14. suhtautuu myönteisesti nykyisen puheenjohtajavaltion Espanjan sitoumukseen käsitellä 
liittymistä kiireellisenä asiana ja tähän liittyen Euroopan neuvoston myönteiseen ja 
yhteistyöhaluiseen asenteeseen; kehottaa seuraavia puheenjohtajavaltioita Belgiaa ja 
Unkaria tekemään kaikkensa, jotta liittyminen voidaan toteuttaa mahdollisimman pian ja 
mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti, jotta unionin kansalaiset hyötyisivät 
mahdollisimman nopeasti unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen;

15. panee merkille, että EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen saattaa merkitä 
sitä, että sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella (EIT) että Euroopan unionin 
tuomioistuimella on kummallakin toimivalta tietyissä asioissa, ja huomauttaa, että asian 
vireillepanoa samanaikaisesti molemmissa tuomioistuimissa ei sallita.
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