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KOMISSION JÄSENEHDOKKAAN VASTAUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Viviane REDING
(Oikeus- ja kansalaisasiat, perusoikeudet)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa? 

Olen kasvanut Luxemburgissa – pienessä maassa, jolla on monta naapuria – ja olen jo 
varhaisessa vaiheessa kokenut rajojen käytännön merkityksen Euroopassa kansalaisten 
jokapäiväisessä elämässä. Luxemburgilaisena ”Schengen” on minulle näin ollen paljon 
muutakin kuin vain pelkkä poliittinen käsite. Olenkin hakeutunut Euroopan tason politiikkaan 
lähinnä juuri ajaakseni rajojen poistamista niin fyysisessä kuin oikeudellisessa mielessä, sillä 
näin voidaan helpottaa kansalaisten elämää, vähentää liiketoiminnalle aiheutuvia kustannuksia 
ja saattaa eurooppalaisia lähemmäs toisiaan.

Juuri tämä henkilökohtainen kokemukseni innosti minua työskentelemään oikeus- ja 
sisäasioihin liittyvien kysymysten parissa toimiessani Euroopan parlamentin 
kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunnan varapuheenjohtajana (1997–1999). Jo noihin 
aikoihin puhuin sen puolesta, että Euroopan parlamentilla ja tuomioistuimella olisi oltava 
suurempi rooli tällä merkittävällä politiikan osa-alueella. Tämä on nyt toteutunut Lissabonin 
sopimuksen tultua voimaan. Nimitykseni oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista 
vastaavaksi komission jäseneksi vain kolme päivää ennen uuden perussopimuksen 
voimaantuloa tuo minut näin ollen poliittisten vakaumusteni ydinalueelle.

Kokemukseni ensin kansallisen ja sittemmin Euroopan parlamentin jäsenenä vaikuttaa 
voimakkaasti työskentelyyni uudella vastuualueellani. Aloitin poliittisen urani vuonna 1979 
Luxemburgin parlamentissa, jonka jäsenenä olin kymmenen vuotta. Tämän jälkeen olin kaksi 
kautta Euroopan parlamentissa vuodesta 1989 vuoteen 1999. 
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Minua on koko poliittisen urani ajan ohjannut pyrkimys saada aikaan konkreettisia tuloksia 
kansalaisille. Tässä suhteessa merkityksellistä on ollut ajanjakso – vuodesta 1981 vuoteen 
1999 – jolloin toimin kunnanvaltuutettuna Esch-sur-Alzetten kaupungissa Luxemburgissa. 
Myös kokemukseni Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan puheenjohtajana (1989–
1992) on auttanut minua ymmärtämään kokonaisvaltaisesti kansalaisten ongelmia ja heidän 
EU:n toimielimiin kohdistuvia odotuksiaan. Tämä kokemus on vaikuttanut voimakkaasti 
myöhempään työskentelyyni Euroopan komissiossa.

Koulutus- ja kulttuuriasioista vastaavana Euroopan komission jäsenenä (1999–2004) 
keskityin aloitteisiin, joilla oli suoraan merkitystä kansalaisille (esimerkkinä opiskelijavaihto-
ohjelma Erasmus Mundus). Toisena toimikautenani komissiossa tietoyhteiskunnasta ja 
viestimistä vastaavana komission jäsenenä (vuodesta 2004 lähtien) onnistuin Euroopan 
parlamentin vankalla tuella saamaan kansalaisten ja kuluttajien oikeudet uudella tavalla esille 
televiestintälainsäädännössä. Esimerkkinä voin mainita alhaisemmat verkkovierailumaksut, 
yhden yhtenäisen eurooppalaisen hätänumeron 112, voimakkaammat henkilötietojen suojaa 
koskevat säännökset sekä internetin käyttäjien vahvennetut oikeudet.

Naispoliitikkona olen luonnollisesti jatkuvasti kiinnittänyt huomiota miesten ja naisten tasa-
arvoiseen kohteluun. Tämä kiinnostukseni alkoi jo, kun olin kristillissosialististen naisten 
puheenjohtajana Luxemburgissa (1988–1993) ja vahvistui lisää työskennellessäni Euroopan 
parlamentin sosiaali-, työllisyys- ja työympäristöasioita käsittelevän valiokunnan 
varapuheenjohtajana (1992–1994). Kiinnostukseni jatkui toimiessani teknisemmällä 
tietoyhteiskunnan ja viestimien saralla, jolla pyrin kannustamaan nuoria naisia hakeutumaan 
tietotekniikka-alan työpaikkoihin. Mielestäni Rooman sopimukseen lisätyn 119 artiklan (nyt 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEUT:n 157 artikla) myötä toteutunut 
naisten aseman parantuminen on yksi Euroopan yhdentymisen mullistavimmista 
yhteiskunnallisista saavutuksista.

Mitä tulee puheenjohtaja Barroson minulle uskomaan tehtävään huolehtia yhdessä hänen 
kanssaan komission viestintätyöstä, voin turvautua aiempiin kokemuksiini toimittajana. Olen 
lisäksi johdonmukaisesti asettanut työssäni ensisijaiseksi tavoitteeksi viestiä tehokkaasti 
sellaisesta EU:n politiikasta, joka vaikuttaa suoraan kansalaisiin. Aion hyödyntää tätä 
kokemustani, jotta EU-asioita koskevaa viestintää saadaan tehostettua ja kohdennettua 
paremmin alue- ja paikallisviestimille ja kansalaiset saadaan ymmärtämään EU:ta paremmin.

Olen komission jäsenenä vuodesta 1999 lähtien täysimääräisesti kunnioittanut 
perussopimuksen henkeä ja kirjainta ja erityisesti velvollisuutta toimia Euroopan edun 
mukaisesti ottamatta ohjeita kotimaaltani tai miltään muulta taholta. Aion toimia näin 
jatkossakin ja noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen SEU:n 17 artiklan 3 kohtaa ja 
SEUT:n 245 artiklaa, joiden mukaan komission velvollisuutena on toimia riippumattomasti. 
Olen myös sitoutunut noudattamaan kaikkia komission jäsenten toimintasääntöjen periaatteita 
ja pidättäydyn kaikista toimista, jotka olisivat ristiriidassa tehtäväni kanssa. Aion 
toimintasääntöjen mukaisesti päivittää internetissä saatavilla olevaa ilmoitustani 
sidonnaisuuksista, jos tilanteeni muuttuu.
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Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Komission varapuheenjohtajaehdokkaana ja oltuani kollegion jäsen vuodesta 1999 aion 
täysipainoisesti edelleenkin antaa kokemukseni kollegion käyttöön. Aion vastaisuudessakin 
painottaa kollegiaalisuutta voimakkaasti ja ottaa samalla täyden poliittisen vastuun 
vastuualueeseeni kuuluvien yksikköjen toiminnasta. Olen luonnollisesti edelleenkin Euroopan 
parlamentin ja sen valiokuntien käytettävissä ja raportoin parlamentille säännöllisesti ja 
vaihdan tietoja sen kanssa. Aion vakaasti toimia institutionaalisen asemani mukaisesti ja 
auttaa Euroopan parlamenttia täyttämään uudet Lissabonin sopimuksen sille myöntämät 
toimivaltuudet oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioiden alalla. Vahva kumppanuus 
Euroopan parlamentin kanssa on minulle tärkeää, jotta voimme varmistaa, että politiikka 
suuntautuu kansalaisten tarpeisiin ja suojaa heidän oikeuksiaan. Euroopan parlamentti voi, 
kuten se on voinut aiemminkin, luottaa siihen, että osallistun henkilökohtaisesti merkittäviin 
neuvotteluihin ja keskusteluihin.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Olen koko sydämestäni sitoutunut panemaan täysimääräisesti täytäntöön komission ja 
Euroopan parlamentin välistä tiedonvaihtoa koskevan, Euroopan parlamentin kanssa tehdyn 
puitesopimuksen määräykset ja noudattamaan perussopimuksen määräyksiä kaikilta osin. 
Aion tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jos se pyytää komissiota 
esittämään lainsäädäntöehdotuksia. Aion vastuualueellani pitää Euroopan parlamentin, niin 
valiokuntien kuin täysistunnon tasolla, täysin ja ripeästi ajan tasalla käynnissä olevista 
menettelyistä ja myös uusista aloitteista. Mielestäni parlamentin ja neuvoston tasaveroinen 
kohtelu ei ole pelkkä oikeudellinen vaatimus tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen 
yhteydessä, vaan se sitoo poliittisesti komission jäseniä, jotka ovat toiminnastaan 
selontekovastuussa ennen kaikkea suoraan valituille Euroopan parlamentin jäsenille.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

Lissabonin sopimuksessa annetaan Euroopan unionille uutta toimivaltaa oikeus-, perusoikeus-
ja kansalaisasioiden alalla ”yhteisömenetelmän” puitteissa. Päällimmäisenä tavoitteenani on 
panna täysimääräisesti täytäntöön Lissabonin sopimuksen tarjoamat uudet mahdollisuudet 
kaikkien kansalaisten hyödyksi. Minulla on seuraavat kolme konkreettista painopistettä (jotka 
ovat kaikki minulle yhtä tärkeitä): todellisen, rajattoman eurooppalaisen oikeuden alueen 
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luominen, vahva ja yhtenäinen eurooppalainen perusoikeuksien alue sekä kansalaisten 
Euroopan vahvistaminen.

Ensimmäisen painopisteeni (oikeus) osalta päätavoitteenani on varmistaa, etteivät kansallisten 
oikeusjärjestelmien erot enää aiheuta esteitä kansalaisten oikeussuojan saatavuudelle ja että 
keskinäistä tunnustamista ja luottamusta vahvistetaan 27 jäsenvaltiossa ja avuksi otetaan 
asianmukaisia yhdenmukaistamistoimia. Siviili- ja kauppaoikeuden osalta haluan auttaa 
saamaan sopimussuhteet sisämarkkinoilla, erityisesti yritysten ja kuluttajien väliset suhteet, 
varmemmalle ja yhtenäisemmälle pohjalle rajatylittävän kaupan helpottamiseksi. Tämän 
vuoksi aion työskennellä eurooppalaisen sopimusoikeuden kolmen ensimmäisen osatekijän eli 
sopimusoikeuden vakioehtojen, kuluttajien oikeuksien ja sopimusoikeuden yhteisten 
periaatteiden parissa. Tavoitteena on tasoittaa tietä sille, että tulevaisuudessa saataisiin luotua 
Euroopan yksityisoikeuden säännöstö (joka voisi olla joko yhtenäisyyttä parantava 
vapaaehtoinen väline tai valinnainen 28. sopimusoikeusjärjestelmä tai kunnianhimoisempi 
hanke). Käynnistän lisäksi keskustelun siitä, miten yrityslainsäädäntöä voidaan paremmin 
säännellä sisämarkkinoilla, kuten esimerkiksi määrittämällä yhteiset säännöt yhtiöoikeuteen, 
vakuutussopimuksiin ja saatavien siirtämiseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Lisäksi aion 
ehdottaa taloudellista toimintaa tukevia toimia varmistamalla, että oikeudelliset päätökset 
pannaan täytäntöön tehokkaammin (esimerkiksi poistamalla eksekvatuurimenettely) muun 
muassa nykyteknologian avulla. Perheoikeuteen liittyvät valtioiden rajat ylittävät näkökohdat 
ovat lisäksi etusijalla tämän alan toiminnassani. Rikosoikeuden alalla olisi keskityttävä 
toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan kansalaisten oikeuksia rajatylittävissä 
rikosoikeudenkäynneissä ja autetaan alan viranomaisia torjumaan rajatylittävää rikollisuutta 
vertailukelpoisten pelotteiden pohjalta. Tähän kuuluu sellaisen kattavan järjestelmän 
luominen, jonka avulla voidaan hankkia todisteita rajatylittävissä rikosasioissa. Eurojustin 
vahvistaminen ja sen kehittäminen Euroopan syyttäjänvirastoksi on keskeinen 
perussopimuksen tavoite, jonka toteutumista pyrin merkittävästi edistämään toimikaudellani.

Tavoitteeni vahvan ja yhtenäisen perusoikeuksien eurooppalaisen alueen luomisesta 
tarkoittaa, että EU:ssa toiminnassa olevat kolme perusoikeuksien järjestelmää (Euroopan 
unionin perusoikeuskirja, eurooppalainen yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa taatut perusoikeudet) saadaan toimimaan 
tehokkaasti yhteen ja että ne täydentävät ja vahvistavat toisiaan kaikkien EU-kansalaisten 
eduksi. Euroopan unionin perusoikeuskirjan (joka on osoitettu ennen kaikkea EU:n 
toimielimille ja elimille) osalta pyrin ensisijaisesti varmistamaan, että kaikki ehdotettu EU-
lainsäädäntö noudattaa perusoikeuskirjaan sisältyviä perusoikeuksia, joihin kuuluvat 
ihmisarvo, ilmaisunvapaus, oikeus yksityisyyteen, omistusoikeus, elinkeinovapaus, 
yhdenvertaisuus lain edessä, syrjinnän kielto, oikeussuojan saatavuus ja oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin periaate. Kiinnitän erityistä huomiota muiden komission osastojen 
vaikutustenarviointeihin ja ehdotuksiin sen varmistamiseksi, että ne ovat täysin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan mukaisia. Aion myös vahvistaa lapsen oikeuksien suojelua 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä ja varmistaa, että käytössämme on moderni ja yhtenäinen 
poliittinen strategia, jolla puututaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaan 
syrjintään (ks. SEUT:n 10 ja 19 artikla). Tietosuoja on erityisen merkittävä kysymys. Oikeus 
yksityisyyteen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artikla) on olennaista yksilön vapauden 
kannalta. Se vaatii erityishuomiota nykyisin, kun moderneista tietojen jako- ja 
varastointitekniikoista on muodostumassa vakioväline niin yritysmaailmassa (erityisesti uudet 
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markkinointikeinot internetin välityksellä) kuin hallinnossa (erityisesti rikosten ehkäisyssä ja 
poliisitoiminnassa). Uskon vakaasti, että kansalaiset eivät voi luottaa EU:hun, jos emme 
valppaasti pyri varmistamaan, että henkilötiedot suojataan luvattomalta käytöltä ja että 
kansalaisilla on oikeus itse päättää heitä koskevien tietojen käsittelystä. Tämän vuoksi aion 
koota EU:n tietosuojasäännöt yhteen moderniksi ja kattavaksi säädökseksi. Mitä tulee 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, työskentelen tiiviisti Euroopan neuvoston kanssa, jotta toimintamme 
perusoikeuksien alalla olisi tehokasta ja yhtenäistä erilaiset toimivaltuutemme huomioon 
ottaen. Työskentelen yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksen parissa, joka on määrä 
esittää hänen valtuuttamanaan mahdollisimman pian. Se koskee neuvotteluvaltuuksia EU:n 
liittymiseksi Strasbourgin yleissopimukseen Lissabonin sopimuksen mukaisesti. 
Perusoikeuksien suojelussa kansallisella tasolla aion seurata kiinteästi perustuslakimuutoksia 
ja kansallisten perustuslakituomioistuinten ja korkeimpien oikeuksien oikeuskäytäntöä ja 
edistää juridisen asiantuntemuksen vaihtoa jäsenvaltioiden ja EU-tason välillä, jotta autetaan 
luomaan eurooppalainen perusoikeuskulttuuri. Pyydän Wienissä toimivaa perusoikeusvirastoa 
avustamaan komissiota tältä osin.

Kansalaisten Eurooppaa koskevan painopisteeni osalta aion keskittyä konkreettisiin toimiin, 
joilla edistetään ja suojataan kansalaisten oikeuksia heidän jokapäiväisessä elämässään. Tältä 
osin on vielä paljon tehtävää, kuten käy ilmi Alain Lamassouren 8. kesäkuuta 2008 
esittämästä raportista ”Le citoyen et l'application du droit communautaire”. Aion työskennellä 
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voimme vahvistaa toimiamme, joilla 
varmistetaan, että kansalaiset saavat paremmin tiedon oikeuksistaan ja että lainsäädännön 
nykyiset puutteet korjataan. Mielestäni on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
kansalaisille oikeuksia myöntävä EU:n lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja sitä sovelletaan 
ripeästi ja tehokkaasti. Aion edelleen toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa EU:n 
lainsäädännön nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi mutta en epäröi tämän yhteistyön 
epäonnistuessa ryhtyä tiukkoihin toimiin, mikäli jäsenvaltiot rikkovat kansalaisten oikeuksia 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Erityistä huomiota ansaitsee liikkumisoikeutta koskevan 
direktiivin 2004/38/EY tehokas täytäntöönpano kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Samantasoista 
huomiota kiinnitetään kattavan syrjinnänvastaisen EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon. 
Haluaisin lisäksi käynnistää pohdiskelun siitä, miten kansalaisuuteen, asuinpaikka mukaan 
luettuna, perustuva syrjintä saadaan parhaiten poistettua EU:ssa – tämä aihehan ei kuulu 
nykyisen syrjinnänvastaisen lainsäädännön soveltamisalaan. Kansalaisten Euroopan hengessä 
aion lisäksi yhteistyössä muiden komission jäsenten kanssa hyödyntää Lissabonin 
sopimuksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia, jotta saataisiin tehostettua kansalaisten 
oikeuksia saada diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaa suojelua. 

Aion näiden kolmen politiikkani painopisteen osalta käyttää välineitä, joita komissiolla on 
tehokkaamman viestinnän varmistamiseksi EU:n politiikasta ja sen konkreettisesta 
vaikutuksesta kansalaisiin. Tähän kuuluu myös internetin hyödyntäminen. Lisäksi varmistan 
yhdessä puheenjohtajan kanssa, että kaikista kansalaisten kannalta merkityksellisistä EU-
kysymyksistä viestitetään tehokkaasti ja ammattimaisesti. Aion yhteistyössä parlamentin 
kanssa osaltani varmistaa, että kaikki kansalaiset saavat hyvin tiedon heille EU:n puitteissa 
kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista ja ovat tietoisia siitä, mitä EU tekee ja mitä se 
edustaa.
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5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Pian uuden komission käynnistettyä työskentelynsä aion esittää (yhdessä sisäasioista 
vastaavan komission jäsenen kanssa) toimintasuunnitelman Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi. Siihen sisältyy kattava yleiskatsaus konkreettisista tulevista EU-toimista 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden eurooppalaisen alueen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi 
kansalaisten hyväksi. Tukholman ohjelmaan kuuluu noin 170 aloitetta. Se on näin 
lainsäädäntöohjelma, jota voidaan monelta osin verrata vuoden 1992 sisämarkkinaohjelmaan. 
Tukholman ohjelman tehokas täytäntöönpano edellyttää voimien keskittämistä ja 
painopisteiden asettamista.

Toimikauteni alkupuolella (vuosina 2010–2012) käytän aikani ja energiani erityisesti 
seuraaviin aloitteisiin:

- Haluan edetä merkittävästi eurooppalaisen sopimusoikeuden kehittämisessä rajatylittävän 
kaupan helpottamiseksi erityisesti yritysten ja kuluttajien välisissä suhteissa. Aion tämän 
vuoksi, eri puolilta Eurooppaa saamani akateemisen asiantuntemuksen avulla, saada 
vuoden 2010 kuluessa päätökseen yhteistä viitekehystä koskevan työn ja saada sen 
koottua tämän jälkeen säädökseksi, joka saa laajalti julkisuutta. Haluan myös nopeuttaa 
sopimusoikeuden vakioehtoja koskevaa työskentelyä. Nämä ehdot ovat olennaisia, jotta 
yritysten ja kuluttajien välisistä suhteista sisämarkkinoillamme saadaan luotettavammat ja 
kustannuksia voidaan vähentää. Haluaisin lisäksi tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin ja 
neuvoston kanssa ja saada kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin tiimoilta käynnissä 
olevan lainsäädäntömenettelyn menestyksekkäästi päätökseen. Tällä direktiivillä on 
olennainen merkitys niin kuluttajien vahvojen oikeuksien kuin yritysten yhtäläisten 
toimintaolosuhteiden kannalta. Pidän ensisijaisena tavoitteenani sen varmistamista, että 
tämän direktiivin jatkokehitys on eurooppalaisen sopimusoikeuden parissa yleisemmin 
tehtävän työn linjoilla ja että direktiivi johtaa yleisesti kuluttajien oikeuksien 
vahvistumiseen ja sillä näin ollen varmistetaan kuluttajien suojelun korkea taso. Kaikissa 
kuluttajia koskevissa asioissa teen tiivistä yhteistyötä terveys- ja kuluttajapolitiikasta 
vastaavan komission jäsenen kanssa.

- Haluan edetä nopeasti avioliitto-oikeuteen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan 
valmisteilla olevan ehdotuksen parissa (”Rooma III”). Olen vakaasti sitä mieltä, että 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava kaikkeen EU:n politiikkaan. Olen kuitenkin 
toisaalta myös vakuuttunut siitä, ettemme voi enää odottaa pidempään tämän ehdotuksen 
inhimillisen ulottuvuuden vuoksi. Ehdotuksellahan voidaan poistaa lasten ja heidän 
vanhempiensa osalta merkittävää oikeudellista epävarmuutta usein ristiriitoja aiheuttavissa 
kahden maan kansalaisia koskevissa tilanteissa. Jos muuta ratkaisua ei löydy, olen valmis 
toimikauteni ensimmäisten kuukausien aikana esittämään ehdotuksen tiiviimmästä 
yhteistyöstä ”Rooma III” -säädösvälineen osalta. Tiiviimpi yhteistyö tässä asiassa antaa 
vahvan signaalin kaikille jäsenvaltioille. Luonnollisesti toivon, että komission hyvin 
perusteltu ehdotus, jota useat jäsenvaltiot kannattavat, saisi pian houkuteltua kaikki 
jäsenvaltiot mukaan.
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- EU:n lainsäädännöllä myönnettävien oikeuksien täytäntöönpanon osalta uskon, että 
meidän on kiireesti yhtenäistettävä EU:n politiikan eri osa-alueilla esiintyviä tai 
ehdotettuja kollektiivisia muutoksenhakukeinoja koskevat menettelyt. Aion tämän vuoksi 
ehdottaa terveys- ja kuluttajapolitiikasta ja kilpailusta vastaaville komission jäsenille, että 
kuulisimme yhdessä vuoden 2010 aikana kaikkia asian kannalta merkityksellisiä 
sidosryhmiä siviiliprosessioikeuden yhtenäisyyden varmistamiseksi ja mahdollisten 
ratkaisujen arvioimiseksi, jotta vältyttäisiin lainsäädännön pirstoutumiselta.

- Aion perusteellisesti tarkastella EU:n tietosuojasäännöstöä sen nykyaikaistamiseksi 
nopeasti. Aikomuksenani on koota nykyiset säädökset (erityisesti vuoden 1995 yleinen 
tietosuojadirektiivi ja vuoden 2008 puitepäätös, jota sovelletaan poliisiyhteistyöhön ja 
oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa) moderniksi ja kattavaksi säädökseksi, jossa 
otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset, joka on täysin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan mukainen ja jossa otetaan huomioon 
tietoyhteiskunnan nopea kehitys.

- EU:n kansalaisten tiellä on edelleen liian paljon esteitä heidän pyrkiessään harjoittamaan 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen tai hankkiessaan tavaroita ja palveluja kansallisten 
rajojen yli. Heidän pitäisi voida hyödyntää oikeuksiaan EU:n kansalaisina samalla tavalla 
kuin he hyödyntävät oikeuksiaan jäsenvaltioiden kansalaisina. Tältä osin ensimmäinen 
tavoitteeni on varmistaa liikkumisoikeutta koskevan direktiivin 2004/38/EY 
täysimääräinen täytäntöönpano kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Lisäksi haluan vuonna 2010 
laatia kattavan raportin niistä muista suorista tai välillisistä esteistä, joita kansallisista 
rajoista aiheutuu kansalaisten jokapäiväisen elämän ja unionin kansalaisuudesta koituvien 
oikeuksien täysimääräisen hyödyntämisen kannalta. Esitän tältä pohjalta ehdotuksia, joilla 
edelleen helpotetaan (voimassa olevaa lainsäädäntöä laajemmin) EU:n kansalaisten 
oikeutta vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella SEUT:n 21 artiklan 2 kohdan 
nojalla. Lisäksi haluan selvittää, mitä mahdollista lisäarvoa aiheutuisi, jos 
hyödynnettäisiin SEUT:n 18 artiklan 2 kohtaa kansalaisuuteen, asuinpaikka mukaan 
luettuna, perustuvan syrjinnän poistamiseksi, mikäli tämä on tarpeen ja käytännöllistä –
tällaisen syrjinnän vuoksihan unionin kansalaisuus ei vieläkään ole päässyt toteutumaan 
täysimääräisesti.

- Siviilioikeuden alalla aion tarkistaa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettua Bryssel I -
asetusta eksekvatuurimenettelyn poistamiseksi siviili- ja kauppaoikeutta koskevista 
päätöksistä ja keskinäisen tunnustamisen ulottamiseksi aloille, joilla se ei vielä ole 
käytössä.

- Sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjunnan 
osalta (ks. SEUT:n 10 ja 19 artikla) aion täysipainoisesti hoitaa institutionaaliset tehtäväni, 
jotta komission vuonna 2008 esittämät lainsäädäntöehdotukset hyväksytään (syrjinnän 
torjuminen työpaikan ulkopuolella, äitiysloma, itsenäiset ammatinharjoittajat). Aion 
työskennellä myös naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun saamiseksi voimaan 
täysimääräisesti kaikkialla EU:ssa ja sen käytännön tulosten saamiseksi paremmin esille. 
Tätä varten tuen työtä naisten peruskirjan parissa Pekingin konferenssin 15-vuotispäivän
juhlistamiseksi vuonna 2010. Puheenjohtaja Barroso antoi tukensa tälle työlle Euroopan 
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parlamentin täysistunnolle syyskuussa 2009 pitämässään puheessa. Euroopan tasa-
arvoinstituutti on mielestäni erittäin tärkeä, ja annan kaiken tukeni, jotta se aloittaisi 
toimintansa Vilnassa kesään 2010 mennessä. Meidän on samalla kehitettävä nykyaikainen 
strategia miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseksi, ja aion esittää tätä koskevan 
monivuotisen strategian vuonna 2010. Toimikauteni ensimmäisen vuoden aikana esitetään 
lisäksi vammaisstrategia vuodesta 2010 alkavaksi ajanjaksoksi. Yleisemmin haluan 
edistää kansalaisten tietoisuutta siitä, miten EU on viime vuosikymmenten aikana saanut 
yhteiskunnissa aikaan edistystä syrjinnän torjunnan osalta. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä 
työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komission jäsenen kanssa 
kaikissa syrjinnän torjuntaan liittyvissä kysymyksissä – erityisesti mainittakoon romanien 
tilanne EU:ssa – ja sosiaalisten oikeuksien parissa.

- Naisiin kohdistuva väkivalta on mielestäni vakava eurooppalaisia arvoja uhkaava 
kysymys yhteiskunnassamme, ja se koskettaa kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Tämän vuoksi 
haluan saada luotua määrätietoisen yhteisen toimintamallin ja kehittää toimintapuitteet, 
joissa EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot voivat yhdessä torjua naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa.

- Työskentelen yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksen parissa, joka esitetään 
puheenjohtajan valtuuttamana tarkoituksena valmistella EU:n liittymistä ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (SEU:n 
6 artiklan 2 kohta), ja suositusten esittämiseksi neuvottelujen käynnistämisestä Euroopan 
neuvoston kanssa mahdollisimman pian vuonna 2010.

- Työskentelen yhdessä puheenjohtajan ja institutionaalisista suhteista ja hallinnosta 
vastaavan varapuheenjohtajan kanssa, jotta puheenjohtajan valtuuttamana esitettäisiin 
SEUT:n 24 artiklan 1 kohdan ja vuonna 2009 käynnistetyn julkisen kuulemisen tulosten 
perusteella asetus SEU:n 11 artiklassa tarkoitetun uuden kansalaisaloitteen esittämistä 
varten vaadittavista menettelyistä ja edellytyksistä.

- Toimikauteni alkupuolella aion lisäksi vahvistaa sähköisen oikeuden parissa tehtävää 
työtä, jotta siitä saataisiin tehokas väline, jonka avulla lainsäädäntö on helposti ja 
vaivattomasti saatavilla kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Lisäksi aion selvittää muita 
konkreettisia toimia oikeusalan koulutuksen parantamiseksi ja eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin kehittämiseksi jäsenvaltioiden lakimiesten keskuudessa (esimerkiksi 
uuden tuomarien Erasmus-ohjelman avulla).

- Haluaisin uudistaa nykyisen ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman, joka päättyy vuonna 
2013. Uudistetussa ohjelmassa olisi keskityttävä käytännön ohjelmiin, joilla vahvistetaan 
eurooppalaista identiteettiä (esimerkkinä ystävyyskaupunkitoiminta), kulttuurien ja kielten 
vaihtoon sekä yhteisistä eurooppalaisista arvoista saatuihin konkreettisiin kokemuksiin.

Haluaisin lisäksi liputtaa kahden hankkeen puolesta, joihin haluaisin ryhtyä keskipitkällä 
aikavälillä:

- Siirtyminen eurooppalaisen sopimusoikeuden ensimmäisistä osatekijöistä (yhteinen 
viitekehys, vakioehdot, kuluttajien oikeudet) Euroopan yksityisoikeuden säännöstöön, 
joka voisi olla joko yhtenäisyyttä parantava vapaaehtoinen väline tai valinnainen 28. 
sopimusoikeusjärjestelmä tai kunnianhimoisempi hanke.
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- Eurojustin kehittäminen Euroopan syyttäjänvirastoksi SEUT:n 86 artiklan mukaisesti.

Pidän kansalaisten pääsyä EU:n toimielimiä ja EU-lainsäädäntöä koskeviin tietoihin tärkeänä 
osana EU:n kansalaisuutta. Tämän vuoksi tuen täysipainoisesti julkaisutoimiston – joka on 
yhteinen kaikille EU:n toimielimille – toimia yhden yksittäisen portaalin luomiseksi Euroopan 
unionin lainsäädäntöön toimikauteni aikana. Portaali kattaisi kaikki 
päätöksentekomenettelyjen vaiheet, kuten EU:n lainsäädännön saattamisen osaksi 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja EU:n lainsäädäntöä 
soveltavien jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytännön. 

Lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun varmistaminen on minulle laaja-alainen tehtävä, joka 
kattaa koko vastuualueeni. Laadukkaat ehdotukset ovat ensimmäinen askel säännöstön 
saamisessa onnistuneesti täytäntöön ja sen täytäntöönpanon tehokkaassa valvonnassa, jotta 
Eurooppa kykenisi tuottamaan konkreettisia tuloksia kansalaistensa hyväksi.


