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YHTEENVETO 
 
Euroopan parlamentin sisäasioiden pääosasto valtuutti Genevessä sijaitsevan Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF) -keskuksen ja yliopistollisen 
Eurooppa-instituutin (EUI) laatimaan tutkimuksen siitä, miten parlamentti valvoo 
tiedustelupalveluja asianomaisissa EU:n jäsenvaltioissa ja muissa suurissa demokraattisissa 
valtioissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli määritellä demokraattiset normit ja parhaat 
käytännöt sekä asianmukainen tasapaino salassapitoa koskevien vaatimuksien ja 
valvontatarpeen välillä, mitä Euroopan parlamentti voi hyödyntää sen perustaessa oman 
valvontaelimensä. Euroopan parlamentin sisäasioiden pääosaston kuulemisen jälkeen 
valtuutusta päätettiin tulkita neljän tärkeän suuntauksen ja kehityssuunnan valossa, jotka 
ovat siivittäneet keskustelua siitä, miten parlamentti voi vahvistaa vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen EU:n virastojen samoin kuin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueella merkittävässä asemassa olevan EU:n tilannekeskuksen (Sitcen)1 valvontaa: 
 
(1) Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille annetaan Lissabonin sopimuksessa 
valtuudet vahvistaa kahteen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimeen 
kohdistuvia valvontatoimia. Nämä elimet ovat Europol ja Eurojust. Sopimuksessa 
määrätään yksiselitteisesti, että Europolia ja Eurojustia koskeviin uusiin säännöksiin on 
sisällytettävä parlamentin valvontaa (Europolin tapauksessa) ja arviointia (Eurojustin 
tapauksessa) koskevia määräyksiä. Komissio tekee seuraavien kahden vuoden aikana näitä 
säännöksiä koskevia ehdotuksia; Euroopan parlamentti saa tilaisuuden varmistaa, että 
sääntely sisältää parlamentin valvontaa koskevia asianmukaisia määräyksiä. Lisäksi, koska 
tavanomainen lainsäädäntömenettely kohdistuu nyt myös vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueeseen, Euroopan parlamentti voi paremmin varmistaa, että vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja koskevat uudet tai tarkistetut oikeudelliset 
kehykset sisältävät parlamentin valvontaa koskevia määräyksiä. Se on nimittäin jo tehnyt 
niin Frontexia koskevassa asetusehdotuksessa, josta keskusteltiin tämän asiakirjan 
laatimisen aikaan.  
  
(2) Euroopan parlamentille saattaa tarjoutua tilaisuuksia, joissa se voi tarkastella Sitcenin 
toimintaa. Sen tehtävät liittyvät sisäiseen turvallisuuteen, koska se kuuluu nyt osana 
Euroopan ulkosuhdehallintoon (EUH). Vaikka EUH (ja siten Sitcen) kuuluvat yhteisen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alaisuuteen – joka on hallitustenvälinen politiikan ala – 
Euroopan parlamentille annetaan Lissabonin sopimuksessa joitakin uusia valtuuksia tällä 
alalla.  
 
(3) Tiedonsaannin alalla on tapahtunut merkittäviä asioita, jotka liittyvät olennaisesti 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien valvonnan vahvistamiseen. Euroopan 
parlamentti ja komissio tekivät vuonna 2010 uuden toimielinten sopimuksen, jossa 
parannetaan merkittävästi Euroopan parlamentin oikeutta saada tietoa komissiolta. Lisäksi 
parlamentti tarkastelee parhaillaan tiedonsaantia koskevan EU:n lainsäädännön 
tarkistamista sekä mahdollisuutta tehdä uusi toimielinten sopimus neuvoston kanssa. 
Siihen sisältyisi määräyksiä parlamentin oikeudesta tutustua turvaluokiteltuun tietoon. 
Näiden vireillä olevien keskustelujen suunta vaikuttaa merkittävästi valvontatoimiin, joita 
Euroopan parlamentti kohdistaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin.  
 

                                                 
1 Tutkimuksessa käytetään ilmaisua "vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet", jolla viitataan 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin (Europol, Eurojust ja Frontex) ja Euroopan unionin 
tilannekeskukseen (Sitcen). 
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(4) Euroopan parlamentti on kuluneen vuosikymmenen aikana yleisemmin ollut entistä 
kiinnostuneempi sekä kansallisista turvallisuuspalveluista että vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimistä. Tästä on ollut osoituksena se, että parlamentti on hyvin 
kiinnostunut kehittämään uutta säännöstä, joka koskee Frontexin, Europolin ja Eurojustin 
päätöksiä, sekä kahta väliaikaista valiokuntaa; niissä tarkasteltiin kansallisten 
turvallisuuspalvelujen toimintaa ja annettiin tärkeitä valvontaa koskevia suosituksia. 
 
Tämän tulkinnan pohjalta tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on laatia vertaileva 
arviointi Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja muissa demokraattisissa valtioissa toimiviin 
tiedustelupalveluihin kohdistettavista valvontatoimista. Tarkoituksena on määrittää hyviä 
käytäntöjä niiden valvontatoimien, joita Euroopan parlamentti kohdistaa vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin, vahvistamisesta käytävän keskustelun 
edistämiseksi.  
 
Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan Europolia, Frontexia ja Eurojustia sekä 
Sitcenia. Näiden vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien tehtävänä on laajasti 
ottaen helpottaa, koordinoida ja vahvistaa kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä, 
jotta edistetään turvallisuutta ja oikeutta EU:ssa. Kansallisten tiedustelupalvelujen 
ominaispiirteenä2 on todennäköisesti niiden valta käyttää niin sanottuja "erityisvaltuuksia" 
tiedon keräämiseksi. Mainittakoon esimerkiksi oikeus salakuunnella viestintää, toteuttaa 
peitetoimina suoritettavia tarkkailutoimia, hyödyntää salaisia tietolähteitä ja jopa tunkeutua 
salaa asumuksiin. Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimillä ei ole tällaisia 
oikeuksia ja kun niitä verrataan tähän kuvaukseen, on selvää, että EU:n vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet eivät vastaa tiedustelupalveluja sellaisina kuin ne 
kansallisesti ymmärretään. Ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on halukas 
vahvistamaan näiden elimien valvontaa, valtuutuksen antaminen kansallisten 
"tiedustelupalvelujen" valvonnan tarkastelemiseksi ja siitä oppimiseksi saattaa vaikuttaa 
epätavalliselta valinnalta.  
 
Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimillä ja kansallisilla tiedustelupalveluilla on 
kuitenkin myös samoja ominaispiirteitä. Ne suorittavat kansallisten tiedustelupalvelujen 
"tiedustelutehtäviä", joskaan eivät välttämättä samalla tavalla tai samaa tarkoitusta varten. 
Niiden erityistehtävänä on kerätä (joskin ilman erityisvaltuuksia), analysoida ja levittää 
tietoa päättäjille. Toinen tärkeä samankaltaisuus vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimien ja kansallisten tiedustelupalvelujen välillä on, että ne myös vastaanottavat, 
tuottavat ja levittävät turvaluokiteltua tietoa. Tällä on merkittävä vaikutus valvonnan 
kannalta, koska valvojille on taattava oikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon, jotta he 
voivat tarkastella sellaisten yksikköjen toimintaa, joiden työ on "turvaluokiteltua" ja/tai 
edellyttää turvaluokitellun tiedon käyttämistä. Tämä on alue, jolla Euroopan parlamentilla 
on paljon opittavaa kansallisista valvontajärjestelmistä. Meidän on kuitenkin edelleen 
suhtauduttava varauksella valvontamallien ja -käytäntöjen "siirrettävyyteen" kansalliselta 
tasolta EU:n tasolle, koska kansalliset valvojat ja Euroopan parlamentti valvovat yksikköjä 
hyvin erilaisten valtuutuksien ja toimivaltojen turvin. Valvontaa on tarkasteltava 
valvottujen organisaatioiden yhteydessä.  
                                                 
2 "Tiedustelupalvelulla" tarkoitetaan yleensä valtiollista elintä, joka kerää, analysoi ja levittää tietoa – valtion 
turvallisuudelle tai muille kansallisille eduille aiheutuvista uhista – poliittisille päätöksentekijöille ja muille 
toimeenpanoelimille. Tiedustelupalvelut toteuttavat "tiedustelutehtäviä" yksinomaan kotivaltionsa alueellisen 
toimivallan ulkopuolella (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan salainen tiedustelupalvelu), yksinomaan kotivaltionsa 
alueella (kuten Saksan perustuslakia suojeleva Federal Office for the Protection of the Constitution) tai sekä 
kotivaltionsa alueen sisä- että ulkopuolella (kuten Alankomaiden yleinen tiedustelupalvelu AIVD). Muutamissa 
valtioissa (esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa) näillä elimillä saattaa myös olla valtuudet toimia 
poliisiviranomaisina, minkä vuoksi niitä nimitetään toisinaan "poliisin turvallisuuspalveluiksi". Johdonmukaisuuden 
vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä "tiedustelupalvelu", jolla viitataan organisaatioihin, joita voidaan 
nimittää "turvallisuuspalveluiksi", "sisäisiksi tiedustelupalveluiksi" tai "tiedustelupalveluiksi". 
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Tutkimus on jaettu viiteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen 
tavoitteita, toimeksiantoa ja menetelmää. Toisessa luvussa luodaan yleiskatsaus Europolin, 
Eurojustin, Frontexin ja Sitcenin oikeudelliseen perustaan, toimeksiantoon ja nykyiseen 
toimivaltaan ja määritellään useita aloja, joilla kyseiset elimet toimivat ja jotka saattavat 
aiheuttaa huolta valvonnan kannalta. Kolmannessa luvussa analysoidaan Euroopan 
parlamentin nykyistä roolia ja toimivaltaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
elimien valvontaan nähden sekä sitä, miten laaja oikeus parlamentilla on tutustua näiltä 
elimiltä saatuun (ja niihin liittyvään) tietoon. Tässä luvussa tarkastellaan myös kansallisten 
parlamenttien roolia vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien valvontaan 
nähden sekä Europolin ja Eurojustin yhteisten valvontaviranomaisten roolia tarkasteltaessa 
henkilötietojen käyttöä kyseisissä elimissä. Neljännessä luvussa laaditaan yksityiskohtainen 
vertaileva arviointi siitä, miten parlamentaarista ja parlamentin ulkopuolista erikoistunutta 
valvontaa organisoidaan ja toteutetaan kansallisesti. Tässä luvussa kiinnitetään erityistä 
huomiota parlamentin ja parlamentin ulkopuolisten valvontaelimien oikeuteen tutustua 
tietoon. Tutkimuksen viimeisessä luvussa esitellään vaihtoehtoja niiden valvontatoimien 
konsolidoimiseksi ja vahvistamiseksi, joita Euroopan parlamentti kohdistaa Europoliin, 
Eurojustiin, Frontexiin ja Sitceniin. Tässä yhteenvedossa luodaan yleiskatsaus tähän lukuun 
sekä sen kahteenkymmeneenkahteen suositukseen Euroopan parlamentille. 
 

Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimiin kohdistamien 
valvontatoimien vahvistamissuosituksia 
 
Tässä tutkimuksessa annetaan yksityiskohtaisia suosituksia, jotka saattavat edistää tulevaa 
keskustelua siitä, miten Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
elimiin nähden toteuttamia valvontatoimia voisi vahvistaa. Jotkin suositukset kohdistuvat 
siihen, miten Euroopan parlamentti valvoo kaikkia tässä tutkimuksessa tarkasteltuja 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiä (eli Europolia, Eurojustia, Frontexia ja 
Sitcenia); suurin osa keskittyy kuitenkin yksinomaan vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimiin (eli Europoliin, Eurojustiin ja Frontexiin). Tämä johtuu siitä, että Euroopan 
parlamentilla on yksiselitteinen perustamissopimukseen perustuva toimeksianto valvoa 
Eurojustia ja Europolia, ja parlamentti saa yhteislainsäätäjän aseman laadittaessa näitä 
virastoja ja Frontexia koskevia uusia säännöksiä. Kehitettäessä Sitceniin kohdistuvaa 
parlamentin valvontaa on noudatettava eri toimintalinjaa, koska Sitcen kuuluu yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alaisuuteen – ala, jolla Euroopan parlamentilla on 
vähäisemmät valtuudet. Suositukset liittyvät vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
elimien valvontaan sellaisina kuin ne olivat voimassa toukokuussa 2011. On keskeisen 
tärkeää, että valvontajärjestelyjä kehitetään siten, että otetaan huomioon näiden elimien 
toimeksiantojen ja valtuuksien mahdollinen muuttuminen, ja niiden olisi oltava 
oikeasuhteisia suunniteltuihin toimiin nähden. 
 
Kehitettäessä oikeudellisia ja institutionaalisia kehyksiä Euroopan parlamentin vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin kohdistamia valvontatoimia varten parlamentin ja 
muiden asianomaisten sidosryhmien olisi pidettävä mielessä, että valvontajärjestelyt eivät 
saa vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden haluun hyödyntää kyseisiä elimiä yhteistyön 
tekemiseksi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella. Useimmat EU:n jäsenvaltiot 
ovat nyt vakuuttuneita lisäarvosta, jota Europolin ja Eurojustin kaltaiset virastot voivat 
tuottaa tukemalla jäsenvaltioiden toimintaa. On kuitenkin olemassa riski siitä, että mikäli 
valvontajärjestelyt aiheuttavat liian suuren rasituksen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimille ja/tai kansallisille viranomaisille, jotkin jäsenvaltiot saattavat 
yksinkertaisesti palata kahdenvälisiin yhteistyökanaviin, joita säännellään kevyemmin ja 
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joita ei kenties valvota yhtä tarkasti. Kaikki tämänsuuntaiset toimet heikentäisivät 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien kykyä osallistua menestyksellisesti 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden edistämiseen EU:ssa.   
 
Suositus 1: Euroopan parlamentin olisi varmistettava, että mitkään uudet järjestelyt, jotka 
liittyvät vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien valvontaan, eivät vaikuta 
kielteisesti jäsenvaltioiden haluun hyödyntää näitä elimiä yhteistyön perustana.  
 

Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
elimiin kohdistamien valvontatoimien soveltamisalaan liittyviä 
rajoituksia  
 
Tutkimuksessa korostetaan useita tekijöitä, joilla olisi rajoitettava Euroopan parlamentin 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin kohdistamien valvontatoimien 
soveltamisalaa. Ne liittyvät pääasiallisesti vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
elimien toteuttamien operationaalisten toimien valvontaan. Ensinnäkin vapauden, oikeuden 
ja turvallisuuden alueen elimien hallitustenvälinen luonne sekä suhde, joka vallitsee 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien ja jäsenvaltioiden toiminnan välillä, 
vaikuttaa merkittävästi valvontaan. Jäsenvaltioiden poliisivoimat, syyttäjäviranomaiset, 
rajavalvontaviranomaiset ja (joskin vähemmässä määrin) tiedustelupalvelut ovat 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien pääasiallisia tiedonhankkijoita ja 
samalla niiden tärkeimpiä asiakkaita. Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien 
toiminta perustuu ensisijaisesti kansallisten virastojen toimittamaan tietoon ja niiden 
toiminnan tärkein tulos muodostuu näille virastoille lähetetyistä tiedoista ja analyyseista. 
Kansalliset virastot voivat toteuttaa toimia, jopa pakkotoimia, tällaisen tiedon pohjalta, 
myös Europolin tai Frontexin kaltaisen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimen 
koordinoimien toimien yhteydessä. Kuten tutkimuksen toisessa luvussa todetaan, tällaiset 
toimet kuuluvat kansallisten viranomaisten yksinomaiseen toimivaltaan. Tästä seuraa, että 
kansallisella lainsäädännöllä säännellään sekä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
elimiä varten tuotettuja tuloksia että toimia, joita toteutetaan näiden elimien tuottamien 
tuloksien perusteella, ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi valvottava niitä. 
Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioissa on yleisesti hyväksyttyä, että parlamentin 
yksinoikeuksiin ei kuulu sen valvominen, miten kansalliset virastot keräävät tietoa, jota olisi 
mahdollista jakaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien kanssa, ja/tai 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien tuottaman tiedon pohjalta 
toteutettujen toimien valvominen.  
 
Toiseksi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet muodostuvat jäsenvaltioiden 
ja EU:n henkilöstön jäsenien yhdistelmästä. Jäsenvaltiot maksavat esimerkiksi Europolin 
kansallisten yhteyshenkilöiden, Frontexin koordinoimaan toimenpiteeseen osallistuvien 
kansallisten rajavalvontaviranomaisten tai Sitceniin komennettujen tiedusteluviranomaisten 
palkat ja tekevät yhteistyötä virastojen kanssa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Näin 
ollen jäsenvaltioiden yhteistyötä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien 
kanssa ja panoksia, joita jäsenvaltiot antavat kyseisille elimille, voidaan valvoa 
asianmukaisemmin kansallisten valvontajärjestelyjen turvin. Tämä vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimiin liittyvä hallitustenvälinen tekijä edellyttää, että Euroopan 
parlamentti tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa sen 
varmistamiseksi, että asianmukaiset valvontajärjestelyt on otettu käyttöön.  
 
Kolmanneksi Europolilla ja Eurojustilla on valtuudet käsitellä, varastoida ja siirtää 
henkilötietoja toimeksiantonsa kehyksessä. Ne ovat toimia, jotka ovat ristiriidassa 
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yksityisyydensuojan kanssa ja saattavat toimia perusteena, jonka nojalla jäsenvaltioiden tai 
kolmansien valtioiden viranomaiset voivat hyödyntää pakottavia tai erityisiä valtuuksia — 
millä on erityisen merkittäviä ihmisoikeuksiin liittyviä vaikutuksia. Tämä huomioon ottaen 
on selvää, että riippumattoman elimen on valvottava tällaisia toimia. Niinpä EU:ssa on 
perustettu juuri tätä tarkoitusta varten erikoistuneita parlamentin ulkopuolisia 
valvontaelimiä eli Europolin ja Eurojustin yhteiset valvontaviranomaiset. Yhteisillä 
valvontaviranomaisilla on oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin ja tiloihin, jotka liittyvät 
henkilötietojen käsittelyyn, ja niillä on merkittävä asema pyrittäessä varmistamaan, että 
kaikki tietosuojasäännöksien vastaiset käytännöt oikaistaan. Katsomme, että yhteiset 
valvontaviranomaiset ovat asianmukainen valvontaväline, jolla voidaan seurata, miten 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet käyttävät henkilötietoja. Euroopan 
parlamentin ei tarvitse vastaavasti toistaa niiden toteuttamia toimia. Parlamentin ei tarvitse 
myöskään valvoa Frontexin henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tulevaa tehtävää, koska on 
suunniteltu, että Euroopan tietosuojavaltuutettu hoitaisi vastaavia tehtäviä kuin yhteiset 
valvontaviranomaiset.  
 
On myös useita muita syitä, joiden vuoksi Euroopan parlamentin ei pitäisi jatkuvasti 
osallistua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien operationaalisen toiminnan 
valvomiseen. Ensinnäkin, kuten neljännessä luvussa todetaan, toimenpide on varsin 
aikaavievä ja edellyttää sellaista asiantuntemusta ja sellaisia varoja, joita monilla 
parlamenteilla ei ole. Monet tätä tutkimusta varten haastatellut Euroopan parlamentin 
jäsenet ja henkilöstön jäsenet huomauttivat, että parlamentilla ei olisi aikaa, varoja tai 
halukkuutta valvoa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien operationaalista 
toimintaa. Yhteisten valvontaviranomaisten kaltaiset "ammatilliset" valvontaelimet voivat 
toteuttaa tehokkaampia valvontatoimia, koska ne keskittyvät yksinomaan valvomaan 
jonkin tietyn viraston operationaalista toimintaa. Toiseksi, jos Euroopan parlamentille 
annettaisiin valtuudet valvoa tietojen käsittelyä, sille olisi annettava oikeus tutustua 
asiakirjojen sisältämiin henkilötietoihin, mikä herättäisi vakavia yksityisyyteen liittyviä 
huolenaiheita. Lopuksi se, että parlamentti valvoisi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimiin liittyviä operationaalisia näkökulmia, saattaisi vaikuttaa kielteisesti näiden 
elimien tehokkuuteen. Tämä johtuu siitä, että monet valtiot vastustavat Euroopan 
parlamentille tähän liittyen annettavaa roolia, jolloin ne saattaisivat vähentää tiedon 
jakamista vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien kanssa, mikäli parlamentille 
annettaisiin tällainen rooli. 

Euroopan parlamentin valvontavaltuutus ja -tehtävät  
 
Henkilöt, joiden kanssa keskustelimme ja jotka edustivat EU:n eri toimielimiä ja elimiä, 
olivat laajalti yhtä mieltä siitä, että Euroopan parlamentin olisi osallistuttava vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien valvomiseen. Ensimmäisessä ja neljännessä 
luvussa esitellään syyt, joiden vuoksi on tärkeää, että parlamentti ja parlamentin luomat 
elimet valvovat vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiä. Mikä kenties tärkeintä, 
Euroopan parlamentti on nyt yhteislainsäätäjä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueeseen liittyvissä asioissa ja vaikuttaa ratkaisevasti vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimien tulevan toimeksiannon ja erityisesti niille annettavien 
valtuuksien määrittelyyn. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että Euroopan parlamentti 
osallistuu sen varmistamiseen, että nämä virastot täyttävät tehtävänsä tehokkaasti ja 
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimien toimintaa rahoitetaan suurelta osin EU:n varoin, jotka Euroopan parlamentti 
on niille myöntänyt. Talousarviosta vastaavana viranomaisena parlamentin on osaltaan 
varmistettava, että varoja käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti.  
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Nämä Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin 
kohdistamia valvontatoimia koskevat ajatusmallit eivät kuitenkaan tarkoita, että 
parlamentin olisi osallistuttava niiden täytäntöönpanoon. Keskustellessamme Euroopan 
parlamentin roolista vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien valvonnan alalla 
on tältä osin pidettävä mielessä toimivallan ja vastuun jako. Tämä on erityisen tärkeää 
Eurojustin kohdalla, koska se työskentelee oikeudellisten elimien kanssa. Vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien valvontaa ei pidä myöskään yhdistää jonkin 
viraston valvomiseen tai yhteiseen hallitsemiseen. Se ei kuulu minkään parlamentin 
tehtäviin. Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien tehtävänä on toimia 
asiantuntemuksen lähteinä, jotka tarjoavat ammatillisia palveluja EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille. Parlamentin jäsenien tehtävänä ei ole puuttua tällaisen toiminnan hallintaan; 
tällaisten tehtävien hoitaminen on ensisijaisesti virastojen pääjohtajien ja 
hallintoneuvostojen yksinoikeus. Komissio ja/tai neuvosto määrittävät kuitenkin vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimille poliittisia suuntaviivoja ja kantavat niistä 
poliittisen vastuun. Näistä syistä emme suosittele Euroopan parlamentin osallistumista 
esimerkiksi hallintoneuvoston jäsenien nimittämiseen, edes osana vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimien hallintoneuvostoja. Parlamentin osallistuminen kyseisiin 
päätöksentekoprosesseihin monimutkaistaisi nimittäin sen valvontatehtävää ja vaikeuttaisi 
suuresti sen kykyä tarkastaa myöhemmin riippumattomasti virastojen ja niiden 
hallintoneuvostojen toimintaa.  
 
Suositus 2: Euroopan parlamentin ei pitäisi kuulua Europolin tai Frontexin 
hallintoneuvostoihin tai Eurojustin kollegioon.  
 
Toteamme neljännessä luvussa, että on vaikea antaa suosituksia "parhaasta" 
lähestymistavasta tai käytännöstä siltä osin, mitä kaikkea valvontaelimen toimivaltuuksien 
olisi katettava. Viime kädessä on tärkeää, että virastoista ja toimeenpanovallasta 
riippumaton elin valvoo kaikkia tiedustelupalvelun toimintaan liittyviä ulottuvuuksia. EU:n 
tapauksessa tämä tarkoittaa, että elimen on oltava riippumaton vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimistä, neuvostosta ja komissiosta. Tutkimuksen neljännessä 
luvussa esitetään, että valvonnan "kohteet" voidaan laajalti jakaa neljään alaan, joita ovat 
toiminta, politiikka, hallinto ja talous. Kun otetaan huomioon edellä esitetyt kommentit 
yhteisten sääntelyviranomaisten ja kansallisten viranomaisten roolista valvottaessa 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien operationaalista toimintaa, on selvää, 
että Euroopan parlamentin olisi keskityttävä valvomaan näiden elimien politiikkaa, hallintoa 
ja taloutta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta parlamentin tutkintavaltuuksiin (joita tarkastellaan 
kolmannessa luvussa); niiden mukaan se voi tietysti tutkia, onko virastojen toiminta EU:n 
lainsäädännön vastaista.  
 
Suositus 3: Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin 
nähden toteuttamien valvontatoimien olisi kohdistuttava niiden politiikkaan, hallintoon ja 
talouteen.  

 

Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen talouden 
valvonta 
 
Euroopan parlamentti voi paremmin hyödyntää talousarviovaroja ja vastuuvapauden 
myöntämistä koskevaa toimivaltaansa valvoessaan vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastoja varmistamalla, että virastojen politiikan ja hallinnon valvonnan ja 
virastojen talousarvioiden hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen välillä vallitsee 
katkeamaton yhteys. Koko talousarviokierros edellyttää tiivistä yhteistyötä 



Euroopan unionin turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin kohdistuvat parlamentin valvontatoimet 
____________________________________________________________________________________________ 

9 

LIBE-valiokunnan (tai minkä tahansa vastaperustetun elimen, jonka tehtävänä on valvoa 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja), budjettivaliokunnan (BUDG) ja 
talousarvion valvontavaliokunnan (CONT) välillä. Euroopan parlamentti voi tältä osin 
neljällä tavalla tehokkaasti jatkaa ja parantaa talousarvion valvontaa koskevien 
valtuuksiensa käyttöä. Ensinnäkin parlamentin on jatkettava yhteistyön vahvistamista 
CONT-, BUDG- ja LIBE-valiokuntien välillä koko talousarviokierroksen aikana, jotta 
varmistetaan, että vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen talouden 
valvonnan ja valiokuntien muiden toimialojen välillä vallitsee yhteyksiä. Toiseksi on 
lisättävä joidenkin LIBE-valiokunnan jäsenien tietoisuutta parlamentin käytössä olevan 
talousarviovaroja ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan toimivallan laajuudesta ja 
siitä, miten LIBE-valiokunta voi toimia yhdessä BUDG- ja CONT-valiokuntien kanssa 
hyödyntääkseen tehokkaammin tätä toimivaltaa tehtävänsä täyttämiseksi. Kolmanneksi 
raha-asioihin liittyvää toimivaltaa (sekä varausmenettely että valtuudet estää 
vastuuvapauden myöntäminen tai viivyttää sitä) voidaan hyödyntää välineenä, jolla 
vaaditaan muuttamaan kyseisen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen viraston 
politiikkaa, menettelyjä tai toimintaa. Lopuksi, kuten mainitsimme kolmannessa luvussa, 
varausmenettelyä voidaan poikkeuksellisesti hyödyntää jonkin vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen viraston suostuttelemiseksi luovuttamaan tietoja, jotka liittyvät 
johonkin EU:n talousarviolla tuettuun alaan. Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla tarpeellista, 
mikäli uusi oikeudellinen kehys, joka koskee Euroopan parlamentin oikeutta tutustua 
turvaluokiteltuun tietoon, hyväksytään (katso jäljempänä). 
 
Suositus 4: Euroopan parlamentin olisi varmistettava, että sen talousarviovaroja ja 
vastuuvapauden myöntämistä koskeva toimivalta on täysimääräisesti yhteydessä muihin 
näkökulmiin, jotka liittyvät parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastoihin kohdistamiin valvontatoimiin.  
 

Turvallisuusuhista tiedottaminen Euroopan parlamentille 
 
Euroopan parlamentin on saatava tietoa EU:hun ja sen jäsenvaltioihin kohdistuvista 
turvallisuusuhista voidakseen täysimääräisesti arvioida, mitä toimia on toteutettava uhkien 
torjumiseksi. Ilman tällaista tietoa parlamentin on vaikea arvioida, tarvitsevatko vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet esimerkiksi uusia valtuuksia (jotka saattavat 
edellyttää lainsäädännön tarkistamista), lisävaroja tai uusia yhteistyösopimuksia tiettyjen 
kolmansien valtioiden kanssa. Tämä on erinomainen esimerkki alasta, jolla Euroopan 
parlamentin olisi varmistettava, että sen eri roolien – lainsäätäjän, budjettiviranomaisen ja 
valvojan roolien – välillä vallitsee tiivis yhteys. Parlamentin tietoisuus asiaan liittyvistä 
uhista saattaa myös olla virastojen etujen mukaista, koska siten ne voivat tiedottaa 
parlamentin jäsenille oikeudellisen toimivallan tai varojen lisäämistä koskevasta tarpeesta. 
Parlamentin jäsenet voivat olla tältä osin hyödyllisiä liittolaisia (katso neljäs luku). 
Euroopan parlamentille voisi esimerkiksi antaa tarkasteltavaksi Frontexin laatimia 
riskinarviointeja ja uhkia koskevia analyyseja, Europolin laatima EU:n järjestäytyneen 
rikollisuuden uhkien arviointi (Organised Crime Threat Assessment) kokonaisuudessaan tai 
Sitcenin laatimia terroriuhkaa koskevia arviointeja (katso toinen luku). Nämä arvioinnit 
ovat turvaluokiteltuja ja ne on sen vuoksi annettava sille parlamentin elimelle, jolla on 
valtuudet vastaanottaa turvaluokiteltua tietoa. Tässä yhteydessä asiasta vastaava elin voisi 
keskustella suljetuin ovin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien 
toimivaltaisten virkamiehien kanssa. 
 
Suositus 5: Euroopan parlamentille olisi toimitettava vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimien laatimia, uhkia koskevia arviointeja. Parlamentti voisi siten paremmin 
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arvioida, onko kyseisillä elimillä tarvittavat oikeudellinen valtuutus, toimivalta ja 
taloudelliset varat tällaisten uhkien torjumiseksi.   
 

Euroopan parlamentin ja yhteisten valvontaviranomaisten välinen 
yhteys 
 
Euroopan parlamentilla on tällä hetkellä hyvin rajalliset yhteydet kahteen yhteiseen 
valvontaviranomaiseen. Tiiviimpien yhteyksien luominen yhteisiin valvontaviranomaisiin 
voitaisiin aloittaa siten, että niiden puheenjohtajat kutsuttaisiin keskustelemaan niiden joka 
toinen vuosi julkaisemista aihekohtaisista kertomuksista parlamentin toimivaltaisen elimen 
kanssa (katso jäljempänä). Tämän vuoropuhelun ansiosta yhteisten valvontaviranomaisten 
puheenjohtajat voisivat esittää huolenaiheensa, jotka liittyvät heidän toimeksiantoonsa, 
valtuuksiinsa tai käytettävissään oleviin varoihin. Euroopan parlamentin ja yhteisten 
valvontaviranomaisten väliset kokoukset voisivat myös toimia foorumina, jolla 
keskusteltaisiin yhteisten valvontaviranomaisten suosituksien täytäntöönpanosta. Tältä 
pohjalta parlamentti voisi hyödyntää poliittista vaikutusvaltaansa ja esittää huolenaiheita 
virastojen pääjohtajille tai hallintoneuvostoille sekä tarkastella näitä asioita talousarvioon 
liittyvien valtuuksiensa nojalla. Säännöllisemmät yhteydet yhteisiin valvontaviranomaisiin 
hyödyttäisivät myös parlamentin jäseniä heidän tehtäviensä hoitamisessa. Yhteiset 
valvontaviranomaiset ovat merkittäviä tiedon ja asiantuntemuksen lähteitä, joista voisi olla 
hyötyä parlamentin jäsenien kannalta heidän valmistautuessaan esimerkiksi kuulemaan 
virastojen pääjohtajia tai laatiessaan valiokunta-aloitteisia mietintöjä tai 
lainsäädäntömietintöjä Europolista ja Eurojustista. Euroopan parlamentin jäsenet ja 
henkilöstö saattavat hyötyä tästä asiantuntemuksesta, ei ainoastaan kausittaisten 
kuulemisten välityksellä, vaan myös tarkistaessaan yhteisten valvontaviranomaisten 
kertomuksia ja järjestämällä epävirallisia keskusteluja niiden jäsenien ja sihteeristön 
kanssa.  
 
Euroopan parlamentin ja yhteisten valvontaviranomaisten (tai minkä tahansa muiden 
perustettavien parlamentin ulkopuolisten erikoistuneiden valvontaelimien) välisten 
suhteiden tiivistämiseksi saattaa olla tarpeen, että parlamentin jäsenistä muodostuva elin 
saa oikeuden tutustua yhteisten valvontaviranomaisten tarkastuskertomuksiin. Parlamentti 
ei sen sijaan tarvitse oikeutta tutustua Europolin tietokantoihin tai Eurojustin 
CMS-järjestelmään syötettyihin tietoihin ja/tai henkilötietoihin, jotka jaetaan kansallisten 
viranomaisten tai kolmansien valtioiden kanssa. Näihin tietoihin pääseminen herättäisi 
vakavia yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita. Mikäli Euroopan parlamentti pääsee 
valvontatehtäviään hoitaessaan tutustumaan henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin, 
henkilötiedot olisi poistettava näistä asiakirjoista, kuten komission ja parlamentin 
vuonna 2010 tekemän puitesopimuksen liite 2:ssa määrätään.  
 
Euroopan parlamentti voisi harkita joissakin jäsenvaltioissa noudatetun käytännön 
omaksumista: sen mukaan parlamentti voi kehottaa parlamentin ulkopuolista 
valvontaelintä tutkimaan jotakin tiettyä asiaa (katso neljäs luku). Tämä on välittömämpi 
keino, jolla parlamentti voi hyödyntää parlamentin ulkopuolisen valvontaelimen 
asiantuntemusta ja riippumattomuutta jonkin tietyn viraston toimintaa tarkasteltaessa. 
Parlamentti ei tietääksemme toistaiseksi voi esittää tällaisia pyyntöjä yhteisille 
valvontaviranomaisille. Tällaiset määräykset olisi muotoiltava huolellisesti sen 
varmistamiseksi, että parlamentin esittämät pyynnöt eivät vaaranna yhteisten 
valvontaviranomaisten kaltaisten parlamentin ulkopuolisten valvontaelimien 
riippumattomuutta. Vastaavasti on paljon opittavaa kansallisesti noudatetusta hyvästä 
käytännöstä, jonka mukaan parlamentin ulkopuoliset valvontaelimet päättävät viime 



Euroopan unionin turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin kohdistuvat parlamentin valvontatoimet 
____________________________________________________________________________________________ 

11 

kädessä, ottavatko ne jonkin asian tarkasteltavaksi parlamentin tai jonkin muun tahon 
pyynnöstä (katso neljäs luku).     
 
Suositus 6: Euroopan parlamentin olisi käytävä säännöllistä vuoropuhelua Europolin ja 
Eurojustin yhteisten valvontaviranomaisten kanssa ja hyödynnettävä niiden kertomuksia ja 
asiantuntemusta valvoessaan vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja.  

 

Euroopan parlamentin oikeus kutsua koolle vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastojen pääjohtajat ja oikeuden 
standardoiminen 
 
Euroopan parlamentilla on tällä hetkellä valtuudet kehottaa Europolin pääjohtajaa ja 
Europolin hallintoneuvoston puheenjohtajaa saapumaan puheilleen. Valtuuksia olisi 
laajennettava koskemaan myös Frontexia (pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja) 
ja Eurojustia (hallintojohtaja ja kollegion puheenjohtaja). Vaikka Euroopan parlamentilla ei 
ole tällaisia valtuuksia Eurojustiin ja Frontexiin nähden, on syytä korostaa, että vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen pääjohtajat saapuvat käytännössä usein 
parlamentin puheille sen kehotuksesta ja ovat tietoisia siitä, että pyynnön torjuminen 
herättäisi kielteistä huomiota.  
 
Virastojen pääjohtajien ja hallintoneuvostojen/kollegion puheenjohtajien koolle kutsumista 
koskevista valtuuksista olisi erityistä hyötyä myös muissa yhteyksissä kuin silloin, kun 
virastojen pääjohtajat esittelevät viraston vuosikertomuksen. Euroopan parlamentti voisi 
siten esimerkiksi edellyttää tietyn pääjohtajan läsnäoloa erityisen ongelman tai skandaalin 
paljastuessa. Oikeudesta kutsua koolle jonkin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
viraston pääjohtaja saattaa olla vain rajallisesti hyötyä, jollei asianomaisilla parlamentin 
jäsenillä ole oikeutta keskustella turvaluokitelluista asioista. Voimassa olevien menettelyjen 
mukaisesti pääjohtajat eivät voi olla vastaamatta sellaisiin kysymyksiin, jotka johtaisivat 
turvaluokitellun tiedon luovuttamiseen. Myös tämä ilmentää tarvetta laatia asianmukainen 
kehys, jotta parlamentti saisi oikeuden tutustua turvaluokiteltuun tietoon, ennen muiden 
valvontajärjestelmien kehittämistä (katso jäljempänä). 
 
Olemme päättäneet rajata suositusta koskemaan vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastoja, jolloin Sitcenin johtaja jätetään suosituksen ulkopuolelle. On vaikea 
kuvitella, miten tätä virallista valtuutusta voisi ulottaa koskemaan Sitcenin johtajaa, koska 
se ei ole riippumaton virasto. Euroopan parlamentti voi kuitenkin kutsua ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan – jonka alaisuuteen Sitcen sijoittuu – korkean edustajan puheilleen. 
 
Suositus 7: Euroopan parlamentin valtuuksia kehottaa Europolin pääjohtajaa ja Europolin 
hallintoneuvoston puheenjohtaja saapumaan puheilleen olisi laajennettava koskemaan 
Eurojustin ja Frontexin vastaavia edustajia. 
 

Virastojen pääjohtajien nimityksien valvonta 
 
Euroopan parlamentti ei tällä hetkellä osallistu vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastojen pääjohtajien tai Sitcenin johtajan nimittämiseen. Parlamentti on kuitenkin jo 
pitkään ilmaissut halunsa osallistua näiden elimien pääjohtajien nimittämiseen. Neljännessä 
luvussa esitelty tutkimus, jossa tarkastellaan kansallisten parlamenttien roolia 
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tiedustelupalvelujen johtajien nimittämisessä, osoittaa, että suurin osa parlamenteista ei 
osallistu tiedustelupalvelujen johtajien nimittämiseen.  
 
Euroopan parlamentin osallistumiseen pääjohtajien nimittämiseen liittyy joitakin kielteisiä 
näkökulmia. Ne ovat laajalti katsottuna samoja kuin ne näkökulmat, jotka liittyvät 
kansallisten parlamenttien rooliin tältä osin ja jotka esitellään neljännessä luvussa. 
Ensinnäkin parlamentin osallistuminen pääjohtajien nimittämiseen uhkaa politisoida 
virastojen toiminnan, vaikka niiden on tarkoitus olla ei-poliittisia elimiä. Huolenaihe 
korostuisi entisestään, mikäli pääjohtajien nimittämiseen liittyvään parlamentin rooliin 
sisältyisi myös valta hyväksyä tai hylätä jokin ehdokas. Toiseksi voimassa oleva prosessi, 
jolla Europolin, Frontexin ja Eurojustin pääjohtajat/puheenjohtaja valitaan, on jo valmiiksi 
pitkällinen ja monimutkainen, koska 27 jäsenvaltion edustajat pyrkivät saavuttamaan 
kompromissin valittavasta ehdokkaasta. Parlamentin liittyminen prosessiin 
monimutkaistaisi ja pitkittäisi entisestään jo nyt pitkällistä prosessia. Lisäksi, koska 
pääjohtajien valitsemiseen osallistuu jo 27 jäsenvaltiota, siten varmistetaan, että prosessiin 
liittyy sisäänrakennettu valvontajärjestelmä, millä estetään yksittäisten osapuolien 
mahdollisuus nimittää johtaja edistääkseen omia etujaan. Näin poistetaan yksi 
tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi kansalliset parlamentit osallistuvat tiedustelupalvelujen 
johtajien nimittämiseen: tarkoituksena on estää istuvaa hallitusta nimittämästä henkilöä 
edistämään ja suojelemaan puolueellisia poliittisia etuja.  
 
Tekijät eivät kaiken kaikkiaan ole vakuuttuneita siitä, että Euroopan parlamentin pitäisi 
osallistua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien pääjohtajien nimittämiseen. 
Parlamentille olisi kuitenkin tiedotettava nimitysprosesseihin liittyvistä asioista. Sille olisi 
muun muassa annettava tietoa ehdokkaiden henkilöllisyydestä ja suosituksista.  
 
Suositus 8: Euroopan parlamentin ei pitäisi osallistua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimien pääjohtajien/puheenjohtajan nimittämiseen.  
 

Euroopan parlamentin osallistuminen arviointien laatimiseen, jotka 
koskevat vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien 
yhteistyökumppanien ihmisoikeusasioissa toteuttamia toimia 
 
Vaikka yhteiset valvontaviranomaiset esittävät lausuntoja oikeudellisista ja 
institutionaalisista kehyksistä, jotka koskevat tietosuojaa kolmansissa valtioissa, ne eivät 
tarkastele tiettyjen ulkomaisten kumppanien ihmisoikeusasioissa laajemmin toteuttamia 
toimia, kuten jossakin kolmannessa valtiossa toimivaa poliisivirastoa. Tästä syystä ei ole 
laadittu riippumatonta arviota siitä, noudatetaanko virastoissa, joiden kanssa vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet jakavat tietoa, ihmisoikeuksien vastaisia 
menettelyjä. Kuten neljännessä luvussa todetaan, tämä koskee sekä annettavaa että 
vastaanotettavaa tietoa. Ulkomaiset kumppanit saattavat kerätä tietoa esimerkiksi 
kiduttamalla tai pidättämällä mielivaltaisesti tietolähteitä ja jakamalla sitten nämä tiedot 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien kanssa. Ne saattavat vastaavasti 
hyödyntää tietoja, joita vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet ovat niille 
antaneet, osana ihmisoikeuksien vastaista toimintaa. Nämä huolenaiheet liittyvät 
pääasiassa henkilötietojen jakamiseen.  
 
Vaikka vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien omien asianmukaisen 
huolellisuuden noudattamista koskevien due diligence -prosessien tehtävänä on estää 
tällaista tapahtumasta, riippumaton valvontaelin noudattaa hyvää käytäntöä laatimalla 
ihmisoikeuksia koskevan arvion kolmansissa valtioissa toimivien kumppanivirastojen 
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yleisesti toteuttamista toimista ihmisoikeuksien alalla tai niiden noudattamisesta kyseisissä 
virastoissa. Asia on asetettu kansallisesti etusijalle (katso neljäs luku) ja Euroopan 
parlamentti tai muu riippumaton elin voisi hoitaa tehtävää. Mikäli tehtävä annetaan 
parlamentille, olisi järkevää ottaa AFET-valiokunnan ihmisoikeuksien alivaliokunta mukaan 
toimintaan, koska sillä on kokemusta ihmisoikeusasioiden tarkastelemisesta Euroopan 
unionin ulkopuolella. Tällaiset arviot eivät olisi sitovia, mutta niiden avulla olisi mahdollista 
antaa tietoa neuvostolle ja vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien 
hallintoneuvostoille niiden tehdessä tiedon jakamista koskevia sopimuksia kolmansien 
valtioiden kanssa.  
 
Suositus 9: Euroopan parlamentin olisi varmistettava, että joko parlamentin (ali)valiokunta 
tai parlamentin ulkopuolinen erikoistunut elin laatii riippumattomia arvioita kolmansissa 
valtioissa, joiden kanssa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet tekevät 
yhteistyötä, toimivien virastojen yleisesti toteuttamista toimista ihmisoikeuksien alalla tai 
niiden noudattamisesta kyseisissä virastoissa. Tällaisia arvioita olisi laadittava ennen 
tietojen jakamista tai muuta yhteistyötä koskevien sopimuksien allekirjoittamista jonkin 
kolmannen valtion kanssa ja näiden sopimuksien täytäntöönpanon aikana. 
 

Euroopan parlamentin osallistuminen vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimien tiedon jakamista koskevien 
sopimuksien ja yhteisymmärrysmuistioiden tarkasteluun 
 
Tiedon jakamista koskevat sopimukset ovat tärkeä osa virastojen politiikkaa, minkä vuoksi 
Euroopan parlamentin olisi voitava tarkastella niitä. On nimittäin tärkeää, että parlamentti 
on tietoinen siitä, millä edellytyksillä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimet 
tekevät yhteistyötä keskenään ja ulkomaisten tahojen kanssa. Katsomme, että Euroopan 
parlamentin ei ole syytä osallistua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen 
välisten, tiedon jakamista koskevien sopimuksien tai yhteisymmärrysmuistioiden (jotka 
eroavat EU:n ja kolmansien valtioiden välisistä sopimuksista, kuten SWIFT-sopimuksesta) 
laatimiseen tai hyväksymiseen. Parlamentin tätä tehtävää varten nimitetyn elimen olisi 
kuitenkin voitava jälkikäteen tarkastella tehtyjä sopimuksia ja esittää kysymyksiä tai 
huolenaiheita muun muassa tällaisten sopimuksien sisällöstä ja täytäntöönpanosta. Ei riitä, 
että parlamentille vain tiedotetaan tällaisten sopimuksien olemassaolosta. Vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien olisi vastaavasti välitettävä sopimukset ja 
yhteisymmärryspöytäkirjat parlamentin toimivaltaisille elimille, vaikka sopimukset 
olisivatkin turvaluokiteltuja.  
 
Suositus 10: Euroopan parlamentin olisi saatava oikeus tutustua tiedon jakamista 
koskeviin sopimuksiin ja muihin yhteisymmärryspöytäkirjoihin, jotka on tehty vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien välillä Euroopan unionissa sekä vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimien ja kolmansien valtioiden tai organisaatioiden 
välillä. 
 

Euroopan parlamentin oikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon ja 
sen suojeleminen parlamentissa 
 
Kuten tutkimusanalyysista, joka koskee tiedustelupalvelujen kansallista valvontaa, ilmenee, 
tieto on valvonnan mahdollistava tekijä. Virastojen toiminnan valvontaan liittyvistä 
valtuuksista on vain vähän hyötyä, jollei niiden yhteydessä taata oikeutta tutustua 
asiaankuuluvaan tietoon. On erittäin vaikeaa vahvistaa parlamentin valvontaa vapauden, 
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oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin nähden ilman selviä ja ennustettavissa olevia 
sääntöjä ja menettelyjä, joiden nojalla parlamentti voi tutustua näiden elimien, komission 
ja neuvoston antamaan asiaankuuluvaan tietoon. Samalla kun oikeus tutustua 
asiaankuuluvaan tietoon on valvonnan kannalta keskeisen tärkeää, valvonnan tehokkuus 
edellyttää myös, että valvojat käsittelevät tietoa ammattimaisesti. Niinpä laajennettaessa 
Euroopan parlamentin oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon on myös kehitettävä 
asianmukaisia menettelyjä tämän tiedon suojelemiseksi ja edellytettävä parlamentin 
jäseniltä jatkuvaa sitoutumista turvaluokitellun tiedon ammattimaiseen käsittelyyn.  
 

Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimissä 
turvaluokiteltuun tietoon tutustumista koskevan oikeuden laajentaminen 
 
On perustavan tärkeää kehittää asianmukaista oikeudellista ja institutionaalista kehystä, 
joka koskee Euroopan parlamentin oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon, jotta 
vahvistetaan parlamentin valvontaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin 
nähden. Parlamentin oikeudesta tutustua turvaluokiteltuun tietoon on keskusteltava 
samalla, kun tarkastellaan kehitystä, joka liittyy parlamentin valvontaan vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiin nähden; olemme nimittäin tässä tutkimuksessa 
todenneet, että valvontaelimen tiedonsaantitarpeet liittyvät erottamattomasti sen 
valtuutukseen. Riippumatta kuitenkaan siitä, mitä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen elimien toimintaan liittyviä näkökulmia parlamentti haluaa valvoa ja minkä 
institutionaalisen mekanismin avulla valvontatoimia päätetään toteuttaa (katso jäljempänä 
näitä mekanismeja koskeva keskustelu), oikeus tutustua asiaankuuluvaan turvaluokiteltuun 
tietoon on ratkaisevan tärkeä. Tämä johtuu siitä, että monet vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimien toimintaan liittyvät tekijät ovat turvaluokiteltuja ja/tai 
edellyttävät turvaluokitellun tiedon käsittelemistä tai luomista.  
 
Parlamentin oikeudesta tutustua turvaluokiteltuun tietoon keskustellaan parhaillaan niiden 
pohdintojen yhteydessä, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1049 tarkistamiseen – säännös, 
joka koskee EU:n toimielimien asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi. Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava esittelijä Michael Cashman on päätynyt sisällyttämään 
parlamentin tiedonsaantioikeuteen liittyvät määräykset laajempaan luonnokseen 
oikeudelliseksi kehykseksi, joka koskee EU:n asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi. 
Tähän lähestymistapaan liittyy useita etuja. Ensinnäkin sen tavoitteena on varmistaa, että 
on olemassa yleinen kehys, joka koskee Euroopan parlamentin oikeutta tutustua kaikkien 
EU:n elimien ja kaikkiin politiikanaloihin liittyvään turvaluokiteltuun tietoon. Tämä saattaa 
olla parempi vaihtoehto kuin hajanainen oikeudellinen kehys, joka koskee parlamentin 
oikeutta tutustua tietoon ja joka perustuu eri aloilla tehtyihin toimielinten sopimuksiin. 
Voimassa olevan kehyksen vuoksi Euroopan parlamentilla on oikeus tutustua esimerkiksi 
neuvoston turvaluokiteltuun tietoon ainoastaan tietyillä aloilla; lisäksi turvaluokiteltuun 
tietoon tutustumiseen sovelletaan eri sääntöjä eri politiikanaloilla. Toiseksi sisällyttämällä 
määräykset, jotka liittyvät parlamentin oikeuteen tutustua turvaluokiteltuun tietoon, 
yleisön asiakirjoihin tutustumisoikeutta koskevaan laajempaan sääntelyyn voidaan osaltaan 
varmistaa, että säännöt saavat lainsäädännön aseman, sen sijaan, että niitä suojellaan 
toimielinten sopimuksissa, joilla on alempi oikeudellinen asema.  
 
Näistä eduista huolimatta katsomme, että parlamentin oikeus tutustua turvaluokiteltuun 
tietoon olisi erotettava määräyksistä, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin. 
Tätä tukevat kansalliset käytännöt, joiden mukaan yleisestä 
tiedonvapaudesta/tiedonsaantioikeudesta annettu lainsäädäntö on erotettu täysin 
parlamentin tiedonsaantioikeuteen liittyvistä säännöksistä. Parlamentin oikeus tutustua 
turvaluokiteltuun tietoon edellyttää oikeutta tutustua tiettyihin tietoluokkiin, joiden kohdalla 
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yleisön tutustumisoikeus on perustellusti evätty; mainittakoon esimerkiksi 
tiedustelupalvelujen toimintaa koskeva tieto. Juuri siitä syystä, että tällainen tieto on 
yleisön ulottumattomissa, tietyillä parlamentin jäsenillä ja parlamenttien perustamilla 
elimillä, joiden tehtävänä on valvoa muun muassa tiedustelupalvelujen toimintaa, on oltava 
oikeus tutustua siihen. Lähes jokaisessa tutkimuksessa analysoidussa valtiossa 
parlamenteilla on erioikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon, jotta ne voivat muun muassa 
valvoa tiedustelutoimintaa. Tämä perustuu ajatusmalliin, jonka mukaan kansalaiset 
valitsevat parlamentin jäsenet huolehtimaan siitä, että hallitukset ja niiden virastot 
kantavat vastuunsa. Tästä syystä parlamentin jäsenille on taattava erioikeus tutustua 
tietoon, jota ei välttämättä aseteta yleisön saataville. Näin ollen säännöt, jotka koskevat 
parlamentin oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon, on vahvistettu lainsäädännössä ja 
eroteltu yleisestä tiedonvapaudesta/tiedonsaantioikeudesta annetusta lainsäädännöstä. 
 
Suositus 11: Euroopan parlamentin oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon koskevat 
uudet säännökset olisi erotettava lainsäädännöstä, joka koskee yleisön oikeutta tutustua 
asiakirjoihin.  
 

Euroopan parlamentin tietoihin tutustumista koskevan oikeuden oikeudellinen perusta  
 
Euroopan parlamentin olisi mahdollista noudattaa eri vaihtoehtoja pyrkiessään kehittämään 
uutta oikeudellista kehystä, joka koskee parlamentin oikeutta tutustua vapauden, oikeuden 
ja turvallisuuden alueella ja muilla aloilla turvaluokiteltuun tietoon. Ensinnäkin parlamentin 
oikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon olisi sisällytettävissä Europolia, Eurojustia ja 
Frontexia koskeviin uusiin säännöksiin. Tällaisia määräyksiä kehitettäisiin niiden 
säännöksien ohella, jotka koskevat parlamentin kyseisiin virastoihin kohdistamia 
valvontatoimia. Näin varmistettaisiin, että Euroopan parlamentin oikeus tutustua kultakin 
virastolta saatuun ja kuhunkin virastoon liittyvään turvaluokiteltuun tietoon on nivottu 
selvästi parlamentin valvontaa koskevaan toimeksiantoon ja kuhunkin virastoon liittyviin 
tehtäviin. On tärkeää panna merkille, että säännöksillä olisi laajennettava parlamentin 
oikeutta tutustua neuvostolta saatuun turvaluokiteltuun tietoon, koska neuvostolla on 
hallussaan merkittävä määrä tietoa, joka liittyy vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastoihin.  
 
Toiseksi Euroopan parlamentti voisi pyrkiä neuvottelemaan neuvoston kanssa erityisestä 
toimielinten sopimuksesta, joka kattaisi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen. 
Neuvoston kanssa tehtävä sopimus, joka kattaisi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen, auttaisi osaltaan varmistamaan niin parlamentin asiakirjoihin tutustumista 
koskevasta oikeudesta kuin asiakirjoihin tutustumista koskevasta mekanismista 
(esimerkiksi erityistä valiokuntaa tai alivaliokuntaa koskevat vaihtoehdot, joita 
tarkastellaan viidennessä luvussa) laadittavien säännöksien yhtenäisyyden. On kuitenkin 
epäselvää, voidaanko neuvoston kanssa tehtävää sopimusta laajentaa kattamaan 
parlamentin oikeutta tutustua virastoilta saatuun tietoon. Tämän vuoksi saattaa olla 
tarpeen tehdä Euroopan parlamentin ja kunkin kolmen viraston välillä sopimus parlamentin 
oikeudesta tutustua tietoon. Tämä edellyttäisi todennäköisesti kutakin virastoa koskevan 
voimassa olevan lainsäädännön tarkistamista, mikä on kuitenkin epätodennäköistä, koska 
kunkin kolmen viraston oikeudellista perustaa on tarkoitus muuttaa seuraavien kolmen 
vuoden aikana.  
 
Kolmanneksi, kuten edellä huomautetaan, Euroopan parlamentin oikeutta tutustua kaikilla 
politiikanaloilla turvaluokiteltuun tietoon olisi mahdollista säännellä kaikenkattavalla 
sääntelyllä, joka koskee myös yleisön oikeutta tutustua EU:n asiakirjoihin. Tämänhetkisten 
ehdotuksien mukaisesti parlamentti voisi vaatia oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon 
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muun muassa jostakin tietystä aiheesta vastaavan valiokunnan (esimerkiksi vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueesta vastaavan LIBE-valiokunnan) puheenjohtajan 
välityksellä. Mikäli oikeus myönnettäisiin, tiedot asetettaisiin parlamentin 
puheenjohtajakokouksen nimittämästä seitsemästä jäsenestä muodostuvan 
erityisvaliokunnan saataville. Valiokunnan jäsenyys muodostuisi ytimestä — johon 
kuuluisivat esimerkiksi poliittisten ryhmien johtajat — mutta se ei olisi kiinteäjäseninen 
valiokunta. Kyseisen institutionaalisen järjestelyn etuja tarkastellaan lähemmin jäljempänä. 
Edellä mainituista syistä Euroopan parlamentin oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon 
koskevia säännöksiä ei pitäisi sisällyttää yleisön oikeudesta tutustua asiakirjoihin annettuun 
lainsäädäntöön.  
 
Suositus 12: Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja (Europolia, Eurojustia 
ja Frontexia) koskevan uuden sääntelyn olisi sisällettävä määräyksiä, jotka koskevat 
Euroopan parlamentin oikeutta tutustua näiltä virastoilta saatuun ja niihin liittyvään 
turvaluokiteltuun tietoon. Tällaiset määräykset olisi nivottava Euroopan parlamentille 
annettuun tehtävään valvoa kyseisiä virastoja, tehtävään, joka määritellään saman 
sääntelyn kehyksessä. 
 
Kolmannessa luvussa esitetään, että oikeudellista kehystä, jolla säännellään Euroopan 
parlamentin oikeutta tutustua Sitceniin liittyvään tietoon, on tarkasteltava erillään. Tämä 
johtuu siitä, että huolimatta siitä, että Sitcen hoitaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen kannalta merkityksellisiä tehtäviä, se kuuluu eri politiikanalan (eli YUTP:n) 
alaisuuteen, jolla parlamentilla on vähemmän toimivaltaa. Toisin kuin vapauden, oikeuden 
ja turvallisuuden alueen virastoilla, Sitcenilla ei ole omaa lainsäädännöllistä perustaa eikä 
sen oikeudellista perustaa ole tarkoitus "lissabonistaa".  
 
Euroopan parlamentin olemassa olevalla, YUTP:n alaa tarkastelevalla erityisvaliokunnalla 
lienee oikeus tutustua Sitceniin liittyvään tietoon, mutta se ei ole tietääksemme milloinkaan 
hyödyntänyt tätä tilaisuutta. Neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä vuonna 2002 
tehdystä toimielinten sopimuksesta on todennäköisesti neuvoteltava uudelleen, ottaen 
huomioon, että Lissabonin sopimuksessa on muutettu perusteellisesti YUTP:n alaa. Tämän 
tutkimuksen kannalta merkittävin muutos on, että Sitcen ei enää ole yksinomaan 
neuvoston luomus, koska se kuuluu nyt Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen. Vaikka 
korkea edustaja on todennut, että neuvoston ja Euroopan parlamentin välistä voimassa 
olevaa sopimusta, jolla säännellään parlamentin oikeutta tutustua YUTP:n alan 
turvaluokiteltuun tietoon, noudatetaan jatkossakin, Euroopan ulkosuhdehallintoon liittyvät 
edellytykset ovat niin erilaisia, että vaikuttaa todennäköiseltä, että on tehtävä uusi sopimus 
Euroopan parlamentin ja Euroopan ulkosuhdehallinnon välillä; siihen sisältyisi määräyksiä, 
jotka koskevat parlamentin oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon. Sitcenin 
hallitustenvälisen luonteen huomioon ottaen neuvosto voi jatkaa toimintaansa valvoen 
parlamentin tutustumista Sitcenia koskevaan tietoon. Näin ollen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston välillä vuonna 2002 tehdyn, voimassa olevan sopimuksen tai sen ajan tasalle 
saatetun version noudattamista voitaneen jatkaa.  
 
Suositus 13: Euroopan parlamentin on syytä tarkastella toimielinten sopimuksen 
neuvottelemista Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa. Sopimukseen sisältyisi määräyksiä 
parlamentin oikeudesta tutustua turvaluokiteltuun tietoon.  
 

Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoilta saatuun 
turvaluokiteltuun tietoon tutustumista koskevan oikeuden ulottuvuus 
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Sen sijaan, että laaditaan erityinen luettelo siitä, millaiseen tietoon Euroopan parlamentilla 
voisi olla oikeus tutustua, olisi parempi, että parlamentille myönnettäisiin lainsäädännön 
nojalla yleinen oikeus saada tutustua turvaluokiteltuun tietoon, jota parlamentti pitää 
merkityksellisenä sen (uuteen) valvontaa koskevaan toimeksiantoon ja tehtävään nähden. 
Neljännessä luvussa esitetään, että kyse on yleisestä, kansallisesti noudatettavasta hyvästä 
käytännöstä, jolla autetaan varmistamaan, että valvojan olisi ensisijaisesti oltava vastuussa 
sen määrittelemisestä, millainen tieto on merkityksellistä. Niiden valvontatoimien 
yhteydessä, joita Euroopan parlamentti kohdistaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastoihin, turvaluokiteltuun tietoon tutustumista pyydettäisiin jonkin jäljempänä 
määritetyn institutionaalisen järjestelyn avulla ja tieto asetettaisiin sen saataville. 
Pyyntöjen perusteella myönnettävää oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon 
rajoitettaisiin kuitenkin asianmukaisella tavalla, siten kuin Euroopan parlamentin ja 
komission vuonna 2010 tekemän puitesopimuksen liite 2:ssa esitetään.   
 
Suositus 14: Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastoihin kohdistamia valvontatoimia koskeviin lainsäädännöllisiin määräyksiin olisi 
sisällytettävä yleinen oikeus, jonka nojalla tätä tehtävää varten nimetty parlamentin elin 
voisi tutustua turvaluokiteltuun tietoon, jota se pitää merkityksellisenä sen valvontaa 
koskevaan toimeksiantoon ja tehtävään nähden. 

 
Vaikka Euroopan parlamentti tarvitsee yleistä oikeutta saada tutustua turvaluokiteltuun 
tietoon, joka on merkityksellistä sen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastoihin kohdistamien valvontatoimien kannalta, asiaankuuluvaan tietoon tutustuminen 
on paremmin varmistettavissa siten, että virastojen edellytetään luovuttavan ennakoivasti 
tietynlaista tietoa. Sen perusteella, mitä viidennessä luvussa suositellaan, virastot voisivat 
luovuttaa ennakoivasti esimerkiksi seuraavanlaista tietoa: 
 

 vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen vuotuiset 
toimintasuunnitelmat 

 virastojen laatimat uhkia koskevat arvioinnit  
 vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen väliset yhteistyötä ja tiedon 

jakamista koskevat sopimukset 
 vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen sekä kolmansien valtioiden 

väliset yhteistyötä ja tiedon jakamista koskevat sopimukset 
 kaikki budjetointiin ja aikaisempiin menoihin liittyvä tieto. 

 
Tällaisen tiedon ennakoiva luovuttaminen on laajalti niiden vastaavien määräyksien 
mukaista, joita sovelletaan tietojen ennakoivaan luovuttamiseen valvontaelimille 
kansallisella tasolla (katso neljäs luku).       
 
Suositus 15: Uusissa Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastoihin kohdistamia valvontatoimia koskevissa lainsäädännöllisissä määräyksissä olisi 
lueteltava erityiset tietoluokat, kuten turvaluokiteltu tieto, joka on ennakoivasti 
luovutettava nimetylle parlamentin elimelle. 
 

Euroopan parlamentin käsittelemän tiedon suojeleminen 
 
Laajennettaessa Euroopan parlamentin oikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon on 
samanaikaisesti kehitettävä sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin 
käsittelemän turvaluokitellun tiedon suojelemiseen.  
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Neljännessä luvussa tarkastellaan kolmea keskeisintä mekanismia, joilla varmistetaan, että 
valvontaelimien jäsenet eivät luovuta turvaluokiteltua tietoa ilman asianmukaista lupaa. 
Euroopan parlamentti haluaa mahdollisesti tarkastella jokaista niistä. Ensinnäkin on 
toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että vaatimukset täyttäviä henkilöitä valitaan 
sellaisiin asemiin, joissa he saavat oikeuden tutustua turvaluokiteltuun tietoon. 
Yksinkertainen tapa, jota voidaan noudattaa parlamentissa, on, että ryhmien johtajat 
valitsevat huolellisesti parlamentin jäsenet elimiin, joilla on oikeus tutustua 
turvaluokiteltuun tietoon. Euroopan parlamentti voisi seurata joissakin kansallisissa 
parlamenteissa noudatettua käytäntöä, jonka mukaan vertaisryhmä valitsee niiden 
valiokuntien jäsenet, joilla on oikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon, millä varmistetaan 
yli puoluerajojen ulottuva tuki (katso neljäs luku). Tällaisesta ei kuitenkaan ole 
ennakkotapausta Euroopan parlamentissa.  
 
Jotkin valvontaelimet noudattavat myös henkilöiden taustojen selvittämistä koskevia 
prosesseja ja luotettavuusselvitysprosesseja. Vaikka Euroopan parlamentin henkilöstölle 
olisi tosiaan tehtävä luotettavuusselvitys ennen kuin heille myönnetään oikeus tutustua 
turvaluokiteltuun tietoon, parlamentin jäseniä koskeva tilanne on monimutkaisempi. 
Neljännestä luvusta ilmenee, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita (mutta ei kaikissa) 
parlamentin jäsenet eivät joudu taustojen selvittämistä koskevien prosessien ja 
luotettavuusselvitysprosessien kohteeksi. Tämä kansallisiin käytäntöihin liittyvä ero on 
aiheuttanut ongelmia Euroopan parlamentille, koska kansallisten viranomaisten on 
toteutettava (parlamentin jäsenien) luotettavuusselvitysprosessit eikä parlamentin jäsenille 
voida monissa EU:n jäsenvaltioissa tehdä luotettavuusselvitystä. Tästä syystä Euroopan 
parlamentin ja komission vuonna 2010 tekemässä puitesopimuksessa jätetään 
liikkumavaraa jäsenvaltioiden toisistaan eroavia käytäntöjä varten ja lisätään sanat 
"asianmukainen luotettavuusselvitys". Ottaen huomioon parlamentin jäsenille tehtävien 
luotettavuusselvityksien arkaluonteisuuden olisi suositeltavaa, että EU:n toimielimet 
noudattaisivat tätä lähestymistapaa kehitettäessä oikeudellista kehystä, jotta parlamentin 
jäsenet saisivat oikeuden tutustua muilta EU:n toimielimiltä ja elimiltä saatuun 
turvaluokiteltuun tietoon. On kuitenkin syytä korostaa, että luotettavuusselvitystä voidaan 
pitää luottamusta lisäävänä toimena, jonka ansiosta valvojien on helpompi saada oikeus 
tutustua turvaluokiteltuun tietoon. Näin ollen Euroopan parlamentin jäsenet, jotka kuuluvat 
jäseninä elimiin, joilla on oikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon, saattavat harkita 
luotettavuusselvityksen hankkimista, vaikka heidän asemassaan olevat parlamentin jäsenet 
eivät yleensä ole luotettavuusselvitysprosessien kohteena. 
 
Toiseksi se, että kansallisten parlamenttien jäsenet ja muut valvojat luovuttavat 
turvaluokiteltua tietoa luvatta, on tehty rangaistavaksi useimmissa valtioissa. EU:ssa 
tietojen luvattomasta luovuttamisesta määrättäviä rangaistuksia monimutkaistaa se, että 
Euroopan parlamentin jäsenet on asetettava syytteeseen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Euroopan parlamentilla on kuitenkin omat kurinpitomenettelynsä, joita on 
mahdollista käyttää, mikäli joku parlamentin jäsen luovuttaa turvaluokiteltua tietoa luvatta. 
Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus arvioida näiden menettelyjen asianmukaisuutta. On 
nimittäin tutkittava syventävämmin, ovatko kyseiset menettelyt tehokkaita ja miten 
kansallisia rikosoikeudellisia määräyksiä olisi sovellettava tapauksiin, joissa Euroopan 
parlamentin jäsenet tai henkilöstön jäsenet luovuttavat turvaluokiteltua tietoa luvatta. 
Ihanteellisessa tapauksessa asiaa lähestyttäisiin johdonmukaisesti kaikkialla EU:ssa, jotta 
vältettäisiin ongelma, joka liittyy siihen, että Euroopan parlamentin jäseniä kohdellaan eri 
tavoin heidän kansallisuudestaan riippuen. 
 
Lopuksi fyysiset suojatoimet ja -menettelyt ovat tärkeässä asemassa pyrittäessä 
varmistamaan, että turvaluokiteltua tietoa ei luovuteta tahattomasti tai tahallisesti. Tämän 
asiakirjan laatimisen aikaan, toukokuussa 2011, Euroopan parlamentin työryhmä oli 
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laatimassa uusia turvallisuusmenettelyjä, joiden ansiosta Euroopan parlamentti voi ottaa 
vastaan ja käsitellä turvaluokiteltua tietoa. Toimenpidettä toteutetaan Euroopan 
parlamentin ja komission vuonna 2010 tekemän puitesopimuksen liite 2:n täytäntöönpanon 
yhteydessä. Vaikka näiden turvallisuusmenettelyjen kehittämistä on edistetty sopimuksella, 
jolla helpotetaan Euroopan parlamentin oikeutta tutustua komissiolta saatuun 
turvaluokiteltuun tietoon, menettelyjä olisi mahdollista soveltaa neuvostolta, Euroopan 
ulkosuhdehallinnolta ja vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiltä saatuun 
tietoon. Koska tietosuojamenettelyt ovat erittäin teknisiä luonteeltaan, Euroopan 
parlamentti hyötynee keskusteluista kansallisten parlamenttien ja parlamentin 
ulkopuolisten valvontaelimien kanssa, joilla on kokemusta näiden asioiden tarkastelusta. 
 
On tärkeää huomata, että kyseiset menettelyt eivät yksinään riitä saamaan vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen elimiä, neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
vakuuttuneiksi siitä, että Euroopan parlamentille voidaan luovuttaa turvaluokiteltua tietoa. 
Luottamukseen perustuvaa suhdetta on kehitettävä vaiheittain ajan myötä. Tässä ovat 
merkittävänä apuna Euroopan parlamentin jäsenet, jotka osoittavat, että he eivät luovuta 
turvaluokiteltua tietoa ilman asianmukaista lupaa. 

Valvontamekanismit 
 
Esittelemme viidennessä luvussa eri vaihtoehtoja, jotka liittyvät sellaisiin mekanismeihin tai 
parlamentin elimiin, jotka voisivat hoitaa tässä keskustelun aiheena olevia 
valvontatehtäviä. Ne ovat myös samoja mekanismeja, joiden avulla parlamentin olisi 
voitava saada oikeus tutustua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella 
turvaluokiteltuun tietoon.  
 
On suotavaa, että elin, jolle annetaan ensisijainen vastuu vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastojen valvonnasta, olisi sama elin, jolla on oikeus tutustua 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella turvaluokiteltuun tietoon. Neljännessä 
luvussa osoitetaan, että kansallisella tasolla erikoistuneet valvontavaliokunnat ovat lähes 
aina yksi (tai ainoa) parlamentin elimistä, joilla on oikeus tutustua turvallisuusalan 
turvaluokiteltuun tietoon (katso taulukko 3). Kyseisten virastojen valvontaa heikennettäisiin 
huomattavasti, mikäli olisi olemassa yksi ainoa mekanismi, jonka avulla parlamentti saisi 
oikeuden tutustua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin liittyvään 
tietoon, ja näitä elimiä valvova erillinen elin, jolla ei olisi vastaavantasoista oikeutta 
tutustua tällaiseen tietoon. Syyt ovat ilmeiset: elimet, joiden tehtäväksi on annettu 
valvontatoimien toteuttaminen, tarvitsevat oikeuden tutustua asiaankuuluvaan tietoon, ja 
elimet, joilla on oikeus tutustua tiettyihin virastoihin liittyvään tietoon, mutta joille ei ole 
annettu selvää virastojen valvomista koskevaa tehtävää, eivät voi hyödyntää tehokkaasti 
erioikeuttaan tutustua tietoon.  
 
Suositus 16: Euroopan parlamentin elimen, jonka tehtävänä on valvoa vapauden, oikeuden 
ja turvallisuuden alueen virastoja, olisi samalla oltava parlamentin elin, jolla on oikeus 
tutustua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella turvaluokiteltuun tietoon.  
 
Olisi suotavaa, että yksi Euroopan parlamentin elin (esimerkiksi LIBE-valiokunta tai 
tulevaisuudessa perustettava alivaliokunta) olisi johtavassa asemassa parlamentin 
valvoessa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja. Sen varmistamiseksi, että 
Euroopan parlamentti noudattaa johdonmukaista ja koordinoitua lähestymistapaa 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin nähden, yhden ainoan elimen olisi 
oltava ensisijaisesti vastuussa kaikista valvontatoimista kaikkiin vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastoihin nähden. Tämän vastuun olisi katettava parlamentin 
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valvontatoimeksianto ja -tehtävät, mutta myös yhteistyön kansallisten parlamenttien ja 
yhteisten valvontaviranomaisten kaltaisten parlamentin ulkopuolisten valvontaelimien 
kanssa. Tärkeänä poikkeuksena mainittakoon virastojen talouteen kohdistuva valvonta, 
joka kuuluu tietysti edelleen budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan 
tehtäviin. Riippumatta siitä, mikä elin on ensisijaisesti vastuussa vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastojen valvonnasta, elimen olisi osallistuttava tiiviisti BUDG- ja 
CONT-valiokuntien näihin virastoihin kohdistamiin toimiin. On syytä korostaa, että tässä 
luvussa tarkastellulle "elimelle" ei pidä antaa ensisijaista vastuuta Sitcenin valvonnasta, 
koska se kuuluu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja korkean edustajan toimivaltaan.  
 
Suositus 17: Euroopan parlamentin olisi varmistettava, että yksi parlamentin elin on 
ensisijaisesti vastuussa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvonnasta. 
 

LIBE-valiokunnan toteuttamat lisävalvontatoimet  
 
Uuden elimen tai mekanismin kehittäminen Euroopan parlamentissa on todennäköisesti 
monimutkainen ja pitkällinen prosessi, joka edellyttää sopimukseen pääsemistä useista 
muista tekijöistä. Se ei välttämättä ole mahdollista – riippuen siitä, millaisen mekanismin 
Euroopan parlamentti päättää ottaa käyttöön – ennen Europolia ja Eurojustia koskevan 
uuden lainsäädännön laatimista ja sellaisen oikeudellisen kehyksen käyttöön ottamista, 
jolla säännellään parlamentin oikeutta tutustua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueella turvaluokiteltuun tietoon. Näin ollen LIBE-valiokunnan on kehitettävä menettelyjä, 
joiden ansiosta se voi paremmin toimia vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastojen valvonnan mahdollistavana foorumina, ainakin väliaikaisesti.  
 
Suhteellisen mutkaton vaihtoehto on, että LIBE-valiokunnan puheenjohtajisto järjestää 
epävirallisia tiedotustilaisuuksia vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen 
pääjohtajien/puheenjohtajan kanssa ja/tai hallintoneuvoston (Europolin ja Frontexin 
tapauksessa) ja kollegion (Eurojustin tapauksessa) edustajien kanssa. Tätä vaihtoehtoa 
hyödyntämällä Euroopan parlamentin jäsenet voisivat keskustella arkaluonteisista asioista 
näiden henkilöiden kanssa pienimuotoisissa yksityiskokouksissa. Keskusteluissa olisi 
mahdollista tarkastella kaikkia kysymyksiä, jotka kuuluvat LIBE-valiokunnan laajempaan 
toimialaan. Pääjohtajat voisivat esimerkiksi hyödyntää näitä kokouksia tiedottaakseen 
puheenjohtajiston jäsenille arkaluonteisista strategisista kysymyksistä tai viraston 
operationaalisista ongelmista. Toteuttamiemme haastattelujen aikana kävi selväksi, että 
jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ja virastojen pääjohtajat suhtautuisivat myönteisesti 
tilaisuuteen järjestää luottamuksellisempia kokouksia, kun on tarkoitus keskustella 
erityisen arkaluonteisista asioista. Tällaisia kokouksia voitaisiin järjestää LIBE-valiokunnan 
puheenjohtajan, vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen 
pääjohtajien/puheenjohtajan ja/tai hallintoneuvostojen/kollegion toimivaltaisten edustajien 
aloitteesta. Vaikka pienimuotoiset, epäviralliset kokoukset voisivat olla hyödyllinen 
vaihtoehto tietyistä kysymyksistä järjestettäville ad hoc -keskusteluille, niitä ei kuitenkaan 
ole mahdollista hyödyntää lukuisia edellä mainittuja valvontatehtäviä tukevana 
mekanismina.  
 
Suositus 18: Euroopan parlamentin LIBE-valiokunnan on kehitettävä menettelyjä, joiden 
ansiosta se voi paremmin toimia vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen 
valvonnan mahdollistavana foorumina, ainakin väliaikaisesti. Tässä tarkoituksessa 
LIBE-valiokunta voisi hyödyntää epävirallisia kokouksia, joita järjestettäisiin sen 
puheenjohtajiston ja vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen pääjohtajien 
(tai Eurojustin tapauksessa puheenjohtajan) ja/tai virastojen hallintoneuvostojen (tai 
Eurojustin kollegion) edustajien välillä; kokouksissa olisi mahdollista tarkastella 
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arkaluonteisia kysymyksiä, joista ei voida keskustella kokouksissa, joihin koko valiokunta 
osallistuu. 
 

Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta tarkastelevaa 
erityisvaliokuntaa koskevat vaihtoehdot 
 
Tutkimuksen kolmannessa luvussa tarkastellaan Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan 
— ensisijaisesti AFET-valiokunnan parlamentin jäsenistä muodostuvan pienen ryhmän — 
roolia: sen avulla parlamentin oli mahdollista tarkastella kysymyksiä, joihin liittyy YUTP:n 
alaa koskevaa turvaluokiteltua tietoa (jäljempänä "yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
(YUTP) tarkasteleva erityisvaliokunta"). On olemassa useita vaihtoehtoja valiokunnan 
toimialan laajentamiseksi tai vastaavan mallin käyttämiseksi vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen elimien valvontaa varten. Erityisvaliokunnan toimialaa olisi 
mahdollista laajentaa tarkistetulla toimielinten sopimuksella vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen alalle, jotta Euroopan parlamentti voisi tarkastella kysymyksiä, joihin 
liittyy muun muassa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja koskevaa 
turvaluokiteltua tietoa. Euroopan parlamentti ja neuvosto voisivat vaihtoehtoisesti sopia 
erityisvaliokunnan perustamisesta vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella, YUTP:ta 
tarkastelevan erityisvaliokunnan mallin mukaisesti. Kumpaankin erityisvaliokuntaa 
koskevaan vaihtoehtoon liittyy merkittäviä haittapuolia.  
 
Ensimmäinen ongelma on, että tällainen erityisvaliokunta on viime kädessä ainoastaan 
väline, jolla sen emovaliokunta pääsee tietyssä mielessä tutustumaan turvaluokiteltuun 
tietoon. Sen enempää olemassa olevalla erityisvaliokunnalla kuin ehdotetulla vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden aluetta tarkastelevalla valiokunnalla (sellaisena kuin tässä 
tarkoitetaan) ei olisi erityisiä valvontavaltuuksia. Jos tarkoituksena on antaa 
erityisvaliokunnalle erityiset valtuudet, olisi järkevää perustaa sen sijaan pysyvä 
alivaliokunta, jolle on tehty luotettavuusselvitys (katso jäljempänä). Lisäksi, koska 
erityisvaliokunta muodostuisi pienestä parlamentin jäsenien ryhmästä, jolla ei ole omaa 
sihteeristöä ja joka järjestää kokouksia satunnaisesti, on vaikea hahmottaa, miten se voisi 
hoitaa viidennessä luvussa esitellyt ja tässä tiivistetyt lukuisat valvontatehtävät.  
 
Toiseksi on epäselvää, pystyisikö erityisvaliokunta hyödyntämään tehokkaasti 
turvaluokiteltua tietoa, johon se pääsisi tutustumaan neuvoston ja/tai virastojen 
virkamiehien kanssa keskustellessaan. Koska erityisvaliokunnalla ei olisi erityisiä valtuuksia 
tai kertomuksien laatimista koskevia valtuuksia, on epäselvää, mitä tarkoitusta 
edistettäisiin antamalla sille oikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon. Lisäksi jäseniä olisi 
tietysti kiellettävä välittämästä turvaluokiteltua tietoa tai viittaamasta siihen heidän 
keskustellessaan muiden LIBE-valiokunnan kollegojen kanssa. Tästä syystä 
LIBE-valiokunnan olisi vaikea hyödyntää omassa toiminnassaan erityisvaliokunnan 
erioikeutta tutustua turvaluokiteltuun tietoon. Niinpä erityisvaliokunnan käyttäminen 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen tarkastelemiseksi olisi ristiriidassa 
suosituksen N:o 16 kanssa, jossa korostetaan, että vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastojen valvonnasta vastaavan elimen on oltava sama elin, jolla on oikeus 
tutustua näihin virastoihin liittyvään turvaluokiteltuun tietoon.  
 
Kolmanneksi, jos vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta tarkastelevan 
erityisvaliokunnan jäsenet eivät ole keskustelunaiheena olevien kysymyksien ja virastojen 
asiantuntijoita, heillä ei välttämättä ole asiaankuuluvaa tietämystä, jotta he osaisivat 
esittää mahdollisimman merkityksellisiä kysymyksiä ja/tai pyytää oikeutta tutustua 
asiaankuuluvaan tietoon. Riski siitä, että erityisvaliokunnalla ei ole riittävästi 
erikoisasiantuntemusta, kasvaisi merkittävästi, mikäli Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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päättäisivät laajentaa olemassa olevan YUTP:tä tarkastelevan erityisvaliokunnan toimialaa. 
Tämä johtuu siitä, että erityisvaliokunnan jäsenet ja henkilöstö ovat pääosin alkuaan 
AFET-valiokunnan jäseniä eikä heillä välttämättä ole vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueeseen liittyvää tietämystä tai asiantuntemusta.  
 
Lopuksi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta tarkastelevaa erityisvaliokuntaa 
koskevan järjestelyn toteuttaminen (ja vastaavien järjestelyjen toteuttaminen muilla 
politiikanaloilla) ei poista tarvetta laatia kattavaa oikeudellista kehystä, joka koskee 
Euroopan parlamentin oikeutta tutustua vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta ja 
muita aloja koskevaan tietoon. Riskinä on, että mikäli Euroopan parlamentin jäsenistä 
muodostuvalle erityisvaliokunnalle myönnetään oikeus tutustua vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden aluetta koskevaan turvaluokiteltuun tietoon, neuvosto saattaa pyrkiä 
ohittamaan tarpeen tarkastella syventävästi uudelleen kehystä, joka liittyy parlamentin 
oikeuteen tutustua tietoon.  
 
Suositus 19: Euroopan parlamentin ei pitäisi pyrkiä laajentamaan olemassa olevan 
erityisvaltuuskunnan toimialaa siten, että se kattaisi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen, tai luomaan vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta tarkastelevaa uutta 
erityisvaliokuntaa. 
 
Euroopan parlamentin olemassa oleva YUTP:tä tarkasteleva erityisvaliokunta voi käsitellä 
YUTP:hen liittyviä asioita, kuten korkean edustajan kanssa käytävää keskustelua 
turvaluokitellusta tiedosta. Koska Sitcen kuuluu korkean edustajan vastuualueeseen, 
YUTP:tä tarkasteleva erityisvaliokunta voisi tarkastella siihen liittyviä kysymyksiä korkean 
edustajan kanssa järjestetyissä kokouksissa. YUTP:tä tarkastelevan erityisvaliokunnan 
jäsenet voisivat esimerkiksi pyrkiä hankkimaan lisätietoa Sitcenin kokoonpanosta, sen 
tämänhetkisistä painopistealoista tai sen roolista laadittaessa arviointeja EU:n sisäiseen 
turvallisuuteen kohdistuvista uhista.  
 
Erityisvaliokunnan hyödyntämiseen liittyy jälleen kerran merkittäviä haittapuolia. 
Ensinnäkään se, että Euroopan parlamentin jäsenistä muodostuvalle tarkkaan valikoidulle 
ryhmälle annetaan oikeus tutustua Sitcenin toimintaa koskevaan tietoon, ei välttämättä 
lisää tietoisuutta Sitcenin roolista Euroopan parlamentin jäsenien ja henkilöstön 
keskuudessa. Se, missä määrin tällaisilla keskusteluilla lisätään tietoisuutta Sitcenin 
roolista, riippuu myös siitä, missä määrin tietoa, josta keskustellaan Sitcenia 
tarkastelevassa erityisvaliokunnan kokouksessa, pidetään turvaluokiteltuna. Toiseksi 
kyseisen vaihtoehdon menestyminen edellyttää, että AFET-valiokunnan puheenjohtaja on 
halukas tarkastelemaan Sitcenin sisäisen turvallisuuden alaa koskevia tehtäviä korkean 
edustajan kanssa. Tämä lienee epätodennäköistä, koska AFET-valiokunta ei tarkastele 
sisäiseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja sillä on useita muita painopistealoja 
käsiteltävänä korkean edustajan kanssa. Lopuksi ei tietenkään ole minkäänlaisia takeita 
siitä, että korkea edustaja olisi halukas keskustelemaan näistä asioista, koska Sitcenin 
toiminta on erittäin arkaluonteista kansallisia tiedustelupalveluja edustavien komennuksella 
olevien viranomaisten läsnäolon vuoksi. 
 
Näistä haittapuolista huolimatta YUTP:tä tarkasteleva erityisvaliokunta on kuitenkin tällä 
hetkellä ainoa Euroopan parlamentin käytössä oleva mekanismi, jotta se voi keskustella 
Sitcenin toiminnasta. Kuten olemme johdonmukaisesti todenneet, Euroopan parlamentti on 
heikommassa asemassa Sitceniin kuin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastoihin nähden useasta eri syystä: mainittakoon esimerkiksi, että Sitcen ei ole EU:n 
varoilla rahoitettu riippumaton virasto, Euroopan parlamentilla ei ole yhteislainsäätäjän 
valtuuksia YUTP:n alalla eikä sillä ole selvää perustamissopimuksiin perustuvaa 
toimeksiantoa välittömien valvontatoimien toteuttamiseksi Sitceniin nähden. YUTP:tä 
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tarkasteleva erityisvaliokunta on näin ollen ainoa mekanismi, jonka välityksellä parlamentti 
voi rajoitetusti valvoa Sitcenin toimintaa. 
 
Suositus 20: Euroopan parlamentin olisi hyödynnettävä olemassa olevaa 
erityisvaliokuntaansa tarkastellakseen Euroopan unionin tilannekeskuksen toimintaa. 
Erityisvaliokunta voisi hyödyntää erioikeuttaan tutustua turvaluokiteltuun tietoon 
tarkastellakseen tilannekeskuksen roolia vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella. 
 

LIBE-valiokunnan alivaliokunnan perustaminen vapauden, oikeuden 
ja turvallisuuden alueen virastojen valvomiseksi 
 
Euroopan parlamentti voisi harkita LIBE-valiokunnan alivaliokunnan perustamista 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvomiseksi. Alivaliokunta olisi 
pysyvä elin, jonka perustamisessa noudatettaisiin parlamentin työjärjestystä. Esitämme 
aluksi ehdotuksia, jotka koskevat tällaiseen alivaliokuntaan liittyviä edellytyksiä, minkä 
jälkeen tarkastelemme syitä siihen, minkä vuoksi katsomme, että tämä saattaa toimia 
tehokkaana mekanismina kehitettäessä parlamentin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastoihin kohdistamia valvontatoimia.       
 
Toimeksianto 
 
Kaikkien alivaliokuntien toimeksiannon on pysyttävä LIBE-valiokunnan toimeksiannon 
laajassa kehyksessä. Valiokunnan toimeksiannon mukaan "kansalaisvapauksista sekä 
oikeus- ja sisäasioista vastaavan valiokunnan toimivaltaan kuuluvat […] Europol, Eurojust, 
Euroopan poliisiakatemia ja muut alalla toimivat elimet ja laitokset." Tässä yhteydessä 
alivaliokunta vastaisi ensisijaisesti Euroopan parlamentin vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastoihin kohdistamista valvontatoimista. Suunnitelmiemme 
mukaan alivaliokunnan toimivaltaa laajennettaisiin kattamaan kaikki vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastot, jotka kuuluvat tällä hetkellä LIBE-valiokunnan toimivaltaan. 
Euroopan parlamentin nykyisen vastuunjaon mukaisesti LIBE-valiokunnan alivaliokunta ei 
voisi suoraan valvoa Sitcenia, koska se on osa Euroopan ulkosuhdehallintoa, joka kuuluu 
AFET-valiokunnan toimivaltaan. Se voisi kuitenkin tehdä tiivistä yhteistyötä 
AFET-valiokunnan, sen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan ja YUTP:tä 
tarkastelevan erityisvaliokunnan kanssa asioissa, jotka liittyvät Sitcenin vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen kannalta merkitykselliseen toimintaan. 
 
Alivaliokunnalle olisi esimerkiksi mahdollista antaa tehtäväksi viidennessä luvussa 
esitettyjen tehtävien ja kaikkien muiden tehtävien hoitaminen, joita Euroopan parlamentti 
pitää merkityksellisinä. Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen tehtävien ja 
valtuuksien mahdollisesti laajentuessa myös alivaliokunnan toimivaltaa tarkistettaisiin 
vastaavasti. Aiemmin tässä tutkimuksessa määriteltyjen valvontatoimeksiannon ja 
-tehtävien perusteella alivaliokunnan toimivalta voisi kattaa seuraavat tehtävät, joskaan ei 
niihin rajoittuen: 
 

i. toimiminen foorumina, joka mahdollistaa kausittaiset ja ad hoc -kokoukset muun 
muassa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen 
pääjohtajien/puheenjohtajan, hallintoneuvostojen/kollegion edustajien ja komission 
ja neuvoston toimivaltaisten virkamiehien kanssa 

ii. vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen vuotuisten 
toimintasuunnitelmien ja kertomuksien vastaanottaminen ja tarkasteleminen 
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iii. vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen laatimien uhkia koskevien 
arviointien vastaanottaminen 

iv. suhteet yhteisiin valvontaviranomaisiin ja kaikkiin muihin parlamentin ulkopuolisiin 
erikoistuneisiin valvontaelimiin, joiden tehtävänä on valvoa vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastoja; tähän tehtävään sisältyisi yhteisten 
valvontaviranomaisten vuotuisten ja aihekohtaisten kertomuksien tarkasteleminen 
ja säännöllisen vuoropuhelun ylläpitäminen yhteisten valvontaviranomaisten kanssa 

v. LIBE-valiokunnan valiokunta-aloitteisten mietintöjen ja lainsäädäntömietintöjen 
luonnosteleminen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin liittyvissä 
asioissa 

vi. LIBE-valiokunnan neuvoa-antavien tehtävien hoitaminen vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastojen talousarvioiden määrärahoihin ja vastuuvapauden 
myöntämiseen nähden sekä siten asiantuntijalausuntojen antaminen 
budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan toiminnan tukemiseksi 

vii. yhteistyö muiden Euroopan parlamentin valiokuntien kanssa, joiden toimivaltaan 
kuuluvat vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin liittyvät asiat; 
alivaliokunta voisi erityisesti ylläpitää Sitcenia koskevaa vuoropuhelua 
AFET-valiokunnan ja YUTP:tä tarkastelevan erityisvaliokunnan kanssa. Mikäli 
Euroopan parlamentti päättää laatia lausuntoja kolmansissa valtioissa toimivien 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen kumppanien toiminnasta 
ihmisoikeuksien alalla, alivaliokunnan olisi keskusteltava asiasta AFET-valiokunnan 
ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. 

viii. tiettyjen näkökulmien tarkistaminen, jotka liittyvät vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastojen yhteistyöhön kolmansien valtioiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa sekä tässä yhteydessä tehtyjen tiedon 
jakamista koskevien sopimuksien tarkasteleminen  

ix. vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen välisten suhteiden ja niiden 
yhteisymmärrysmuistioiden tarkistaminen sekä 

x. suhteiden koordinoiminen kansallisiin parlamentteihin nähden ja Euroopan 
parlamentin edustaminen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen kannalta 
merkityksellisissä parlamenttien välisissä kokouksissa.       

 
Sen mukaisesti, mitä totesimme aikaisemmin Euroopan parlamentin valvontatehtävästä 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin nähden, emme katso, että 
alivaliokunta toistaisi yhteisten valvontaviranomaisten työtä, jota ne ovat tehneet 
tarkastellessaan, ovatko jotkin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastot 
käyttäneet henkilötietoja lainmukaisesti. Alivaliokunta ei myöskään osallistuisi virastojen 
muun operationaalisen toiminnan eli esimerkiksi niiden työasiakirjojen tai niiden 
koordinoimien yhteisten toimien tarkasteluun. Vastaavasti alivaliokunnan ei pitäisi puuttua 
kansallisten parlamenttien ja muiden valvontaelimien toimivaltaan, joiden tehtävänä on 
valvoa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin liittyvää kansallisten 
viranomaisten toimintaa. 
 
Jäsenyys 
 
Alivaliokunnan jäsenyys olisi määriteltävä niitä suuntaviivoja noudattaen, jotka on 
vahvistettu Euroopan parlamentin työjärjestyksen 186 ja 190 artiklan mukaisesti. 
Olemassa oleviin (ulkoasiainvaliokunnan) turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä 
ihmisoikeuksien alivaliokuntiin kuuluu 28 jäsentä ja 28 varajäsentä ja vastaavasti 
30 jäsentä ja 21 varajäsentä. Nämä Euroopan parlamentin jäsenet ovat yleensä (joskaan 
eivät välttämättä) samalla ulkoasiainvaliokunnan jäseniä. 
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Määrät ovat mielestämme liian suuria, kun otetaan huomioon, että alivaliokunnan 
ehdottamista puoltaa kaksi syytä: (1) tarve luoda pienimuotoinen luottamuksellinen 
foorumi virastojen ja hallintoneuvostojen johtohenkilöiden kanssa käytäviä keskusteluja 
varten ja (2) Euroopan parlamentin jäsenien tarve saada oikeus tutustua osaan virastoihin 
liittyvästä turvaluokitellusta tiedosta. Valiokunta, johon kuuluu niinkin monta kuin 
50 jäsentä ja varajäsentä, ei täytä näitä tarpeita. Monia edellä mainittuja huolenaiheita, 
joita virastoilla (ja neuvostolla ja komissiolla) on keskustelujen luottamuksellisuuteen ja 
turvaluokitellun tiedon suojeluun nähden, ei nimittäin tarkasteltaisi, mikäli alivaliokunnassa 
olisi niin monta parlamentin jäsentä. Niiden huolenaiheiden ohella, jotka koskevat 
turvaluokitellun tiedon suojelua, alivaliokuntaan liittyvien järjestelyjen avulla olisi luotava 
edellytykset, joiden vallitessa muun muassa virastojen pääjohtajat voisivat luottaa siihen, 
että he voivat keskustella huolenaiheista tai arkaluonteisista asioista Euroopan parlamentin 
jäsenistä muodostuvan ryhmän kanssa ilman, että keskustelujen sisältöä levitetään 
laajemmalle. Virastojen pääjohtajat sekä neuvoston, komission ja yhteisten 
valvontaviranomaisten virkamiehet pidättäytyvät viime kädessä keskustelemasta 
arkaluonteisista asioista Euroopan parlamentin kanssa, mikäli he eivät luota siihen, että 
keskustelut pysyvät luottamuksellisina. 
 
Kansallisten parlamenttien valvontatoimia toteuttavien erikoistuneiden valiokuntien 
ylivoimaiseen enemmistöön kuuluu viidestä viiteentoista parlamentin jäsentä (katso 
neljännen luvun taulukko 1). Kuten neljännessä luvussa todetaan, tällaiset valiokunnat ovat 
yleensä pienempiä kuin parlamenttien muut valiokunnat, syistä, jotka liittyvät 
luottamuksellisuuden säilyttämiseen. Katsomme näin ollen, että alivaliokunnassa olisi 
oltava enintään 15 Euroopan parlamentin jäsentä (varajäsenet mukaan lukien). Tätä 
saattaa kuitenkin olla vaikea saavuttaa, kun otetaan huomioon vaatimus, jonka mukaan 
Euroopan parlamentin valiokuntien ja alivaliokuntien kokoonpanon on heijasteltava 
parlamentin kokoonpanoa.  
 
Olisi myönteistä, että alivaliokunnan jäsenet olisivat joko LIBE-valiokunnan varsinaisia 
jäseniä tai sen varajäseniä. Siten lisättäisiin sen todennäköisyyttä, että alivaliokunnan 
jäsenillä olisi riittävästi vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin liittyvää 
tietoa, jotta he voisivat osallistua tehokkaasti alivaliokunnan tehtävien hoitamiseen. 
Lopuksi Euroopan parlamentti voisi harkita sellaisten parlamentin jäsenien huomioon 
ottamista, jotka ovat muiden (ali)valiokuntien jäseniä, joissa tarkastellaan vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin liittyviä asioita ja/tai joilla on muuta 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvonnan kannalta merkityksellistä 
kokemusta. Tällaisia parlamentin jäseniä voisivat olla talousarvion valvontavaliokunnan, 
ulkoasiainvaliokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenet. Neljännessä luvussa 
osoitettiin, että (muiden kansallisten parlamenttien valiokuntien) jäsenien nimittäminen 
viran puolesta kansallisten parlamenttien valvontatoimia toteuttaviin valiokuntiin on 
asetettu etusijalle. Näin voidaan osaltaan varmistaa sellaisten valiokuntien välinen 
koordinaatio, jotka tarkastelevat toisiinsa liittyviä kysymyksiä.  
 
Tiedon saatavuus 
 
Kaikilla alivaliokunnan jäsenillä ja henkilöstöllä olisi oikeus tutustua turvaluokiteltuun 
tietoon alivaliokunnan toimivallan kehyksessä. Lisäksi virastot, niiden 
hallintoneuvostot/kollegio ja tarvittaessa neuvosto ja komissio (katso edellä) voisivat 
luovuttaa alivaliokunnalle ennakoivasti tiettyihin luokkiin kuuluvaa tietoa. Alivaliokunta ei 
kuitenkaan tarvitsisi oikeutta tutustua tietoon, jota talletetaan virastojen tietokannoissa, tai 
minkäänlaisiin henkilötietoihin. Alivaliokunnan olisi pantava täytäntöön tietojen 
suojaamiseksi toimia, joista keskustellaan viidennessä luvussa.   
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Resurssit 
 
Alivaliokunnan toimintaa tukemaan tarvittaisiin kokopäiväisesti työskentelevää henkilöstöä, 
jolle on tehty luotettavuusselvitys. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon, että 
Euroopan parlamentin jäsenet ovat monesti useiden valiokuntien jäseniä ja joutuvat 
jakamaan aikansa omien kotivaltioidensa, Brysselin ja Strasbourgin välillä. Henkilöstön 
jäsenet ovat myös keskeisessä asemassa kehitettäessä parlamentin institutionaalista 
tietämystä ja asiantuntemusta vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoista. 
Heidän tehtävänään on varmistaa, että tieto säilyy silloinkin, kun parlamentin jäsenet 
siirtyvät muihin valiokuntiin tai lähtevät Euroopan parlamentista.  
 
Arviointi 
 
Se, onko Euroopan parlamentin syytä perustaa LIBE-valiokunnan alivaliokunta valvomaan 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen toimintaa, riippuu suurelta osin 
siitä, miten sen virastojen valvomiseen liittyvä toimivalta määritellään Europolia, Eurojustia 
ja Frontexia koskevassa tulevassa lainsäädännössä. Mikäli parlamentin valvontatoimivalta 
ja -tehtävät pysyvät laajalti ennallaan eli suhteellisen rajallisina, on epävarmaa, tarvitaanko 
alivaliokuntaa. Jos parlamentin valvontatehtäviä lisätään kuitenkin viidennessä luvussa 
esiteltyjen vaihtoehtojen mukaisesti, alivaliokunnan perustamiselle on vahvoja perusteita. 
Katsomme, että alivaliokunta olisi perustettava neljästä pääasiallisesta syystä.  
 
Ensinnäkin olemme todenneet, että Euroopan parlamentilla on oltava oikeus tutustua 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoilta saatuun ja niihin liittyvään 
turvaluokiteltuun tietoon sekä järjestää luottamuksellisia ja epävirallisia keskusteluja 
virastojen pääjohtajien ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. Euroopan 
parlamentin olemassa olevat institutionaaliset valvontajärjestelyt eivät kuitenkaan sovellu 
tällaisten tehtävien hoitamiseen, koska liian monet parlamentin jäsenet ovat osallisina 
asiaan eikä ole olemassa ennakkotapausta, jossa virastojen kanssa olisi järjestetty 
pienimuotoisempia ja luottamuksellisia keskusteluja. Olemme varoittaneet ratkaisemasta 
ongelmaa käyttämällä mekanismia tai elintä, jolla on yksinkertaisesti oikeus tutustua 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja koskevaan turvaluokiteltuun tietoon 
mutta jolla ei ole valtuuksia hyödyntää sitä osana valvontaprosessia. On syytä toistaa, että 
jonkin parlamentin elimen oikeus tutustua tietoon ei ole itsetarkoitus vaan sen on oltava 
keino, jolla parlamentti voi valvoa tiettyjä virastoja. Tästä syystä suhtauduimme kriittisesti 
erityisvaliokuntaa koskevan mallin käyttämiseen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen tapauksessa. Tarve yhdistää oikeus tutustua turvaluokiteltuun tietoon ja selvä 
valvontavaltuutus on yksi tärkeimmistä syistä, joka puoltaa alivaliokunnan perustamista.  
 
Toinen alivaliokunnan perustamista puoltava peruste on, että LIBE-valiokunnalla ei 
välttämättä ole aikaa hoitaa ehdotettuja lukuisia valvontatehtäviä, jotka esitellään 
viidennessä luvussa. Jos Euroopan parlamentti haluaa osallistua entistä enemmän 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvontaan, alivaliokunnan 
perustaminen saattaisi olla vakuuttava vaihtoehto.  
 
Kolmanneksi alivaliokunnan perustaminen vastaisi aikaisempaa suositustamme, jonka 
mukaan Euroopan parlamentilla olisi oltava yksi elin, joka on ensisijaisesti vastuussa 
kaikesta parlamentin valvonnasta vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin 
nähden. Alivaliokunta voisi laatia yhteenvedon eri valvontatehtävien ja virastojen, 
neuvoston, komission, yhteisten valvontaviranomaisten ja kansallisten parlamenttien 
kanssa käytävän jatkuvan vuoropuhelun yhteydessä tekemistään havainnoista. Näin 
parlamentti voisi laatia suosituksia virastojen toiminnan parantamiseksi ja edistää samalla 
panoksellaan muita omaan työhönsä liittyviä osa-alueita. Erityisesti alivaliokunnan 
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näkemyksien avulla olisi mahdollista varmistaa, että eri roolit, joissa parlamentti toimii 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin nähden, ovat täysimääräisesti 
yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi Euroopan parlamentin valvontatoimien yhteydessä 
tekemät havainnot ja antamat suositukset vaikuttaisivat voimakkaasti tehtäviin, joita se 
hoitaa yhteislainsäätäjänä. Alivaliokunnan näkemykset vaikuttaisivat myös parlamentin 
budjettivallan käyttöön. 
 
Lopuksi alivaliokunnan perustamisen myötä Euroopan parlamentti voisi vaiheittain kehittää 
yksityiskohtaisempaa tietämystä ja asiantuntemusta vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastoista. Katsomme, että tämä on asia, joka tällä hetkellä puuttuu parlamentilta, 
vaikka on keskeisen tärkeää, että parlamentti osallistuu aktiivisesti vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastojen toiminnan valvomiseen.  
 
Suositus 21: Euroopan parlamentin olisi perustettava LIBE-valiokunnan alivaliokunta 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvomiseksi. Alivaliokunnan 
toimivallan tarkka ulottuvuus ja sisältö olisi määritettävä parlamentin työjärjestyksen 
mukaisesti, mutta se olisi tiiviisti sidoksissa niihin valvontatehtäviin, joita Euroopan 
parlamentille annetaan Europolia, Eurojustia ja Frontexia koskevassa uudessa 
lainsäädännössä. 
 

Yhteistyön vahvistaminen Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välillä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastojen valvonnassa 
 
Lissabonin sopimuksessa edellytetään nimenomaisesti, että kansallisten parlamenttien olisi 
osallistuttava Europolin ja Eurojustin valvontaan. Vaikka kansallisten parlamenttien roolin 
täsmällinen luonne ja ulottuvuus vaihtelevat valtioittain, tutkimuksessa korostettiin kolmea 
tapaa, joilla kansalliset parlamentit kohdistavat jo nyt valvontatoimia näihin virastoihin 
(katso kolmas luku). Ensinnäkin jotkin kansalliset parlamentit valvovat oman kansallisen 
hallituksensa edustajia neuvostossa ja virastojen hallintoneuvostoissa eli tutkivat 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoille annettuja kansallisia panoksia. 
Toiseksi kansalliset parlamentit voivat olla suoraan tekemisissä vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastojen kanssa, esimerkiksi järjestämällä kuulemistilaisuuksia 
pääjohtajien ja muiden korkeampien virkamiehien kanssa ja laatimalla virastoja koskevia 
kertomuksia. Tavoitteena on tyypillisesti ollut lisätä tietoisuutta virastojen työstä niiden 
toiminnan välittömän tarkastelun tai tutkimisen sijaan. Lisäksi parlamentit kuuluvat osana 
kansallisiin valvontajärjestelmiin, joiden kehyksessä tutkitaan poliisiviranomaisten 
kaltaisten kansallisten viranomaisten toteuttamia toimia. Tällaiset valvontatoimet kuuluvat 
kansallisten elimien toimivaltaan eikä tutkimuksen tarkoituksena ole antaa suosituksia tältä 
osin. Kolmas ulottuvuus, joka liittyy kansallisten parlamenttien osallistumiseen vapauden, 
oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvontaan, on muiden parlamenttien ja 
Euroopan parlamentin kanssa tehtävä yhteistyö (katso kolmas luku). Tähän keskitymme 
tässä yhteydessä. 
 
Katsomme, että parlamenttien välisen yhteistyön tavoitteissa olisi keskityttävä ensisijaisesti 
strategisiin kysymyksiin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen erityisten 
toimien sijaan. Parlamenttien välinen yhteistyö saattaisi olla erityisen hyödyllinen kolmella 
alalla. Ensinnäkin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voisivat hyötyä 
lisäkeskustelujen käymisestä sekä tiedon, kokemuksien ja hyvien käytäntöjen 
vaihtamisesta vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin liittyvien kansallisten 
viranomaisten toimien valvonnan alalla. Tarvitaan esimerkiksi selvästi lisätietoa siitä, miten 
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– jos ollenkaan – kansalliset parlamentit ja muut asiaankuuluvat kansalliset valvontaelimet 
(kuten oikeudelliset elimet) valvovat: (a) vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen 
virastoille annettuja kansallisia panoksia, kuten vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueen virastoille toimitettua tietoa, ja (b) toimia, joita kansalliset viranomaiset ovat 
toteuttaneet näiltä elimiltä saamiensa tietojen ja/tai näiden elimien koordinoimien toimien 
perusteella, kuten esimerkiksi vakavista rikoksista epäiltyjen henkilöiden pidättäminen ja 
kuulusteleminen. Kansalliset valvojat voisivat hyödyntää näitä tietoja edistääkseen omaa 
lähestymistapaansa valvoessaan esimerkiksi poliisi- tai rajavalvontaviranomaisten 
toimintaa, joilla on yhteys vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoihin. Toiseksi 
kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voisivat kansallisen lainsäädännön salliessa 
(toimivaltojensa kehyksessä) vaihtaa tietoa erityisistä ongelmista, jotka johtuvat edellä 
mainittujen, vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen toimintaan liittyvien 
kansallisten viranomaisten toimista. Lopuksi kansalliset parlamentit ja Euroopan 
parlamentti voisivat yhteistyössä arvioida, noudattavatko vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueen virastoihin liittyvät uudet ja olemassa olevat säännökset toissijaisuus- 
ja suhteellisuusperiaatteita. 
 
On esitetty eri näkemyksiä siitä, olisiko tätä yhteistyötä institutionalisoitava jonkinlaisen 
pysyvän parlamenttien välisen elimen välityksellä vai olisiko sitä toteutettava 
epävirallisemmin olemassa olevien parlamenttien välisten foorumien välityksellä. Komissio 
ehdotti esimerkiksi joulukuussa 2010 antamassaan tiedonannossa, että kansallisten 
parlamenttien olisi osallistuttava Europolin valvontaan. Komissio esitti sellaisen yhteisen tai 
pysyvän parlamenttien välisen foorumin perustamista, jossa sekä kansallisten 
parlamenttien että Euroopan parlamentin jäsenet olisivat edustettuina, kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan mukaisesti. 
Komissio esitti lisäksi, että foorumi voisi perustaa alaryhmän, joka vastaisi välittömistä 
yhteyksistä Europoliin. Foorumi voisi esittää kutsuja Europolin pääjohtajalle sekä järjestää 
säännöllisiä kokouksia ja perustaa alaryhmän, joka vastaisi välittömistä yhteyksistä 
Europoliin. Kansalliset parlamentit ovat ilmaisseet jonkinasteista tukea komission 
ehdotuksille. Tällaisen parlamenttien välisen foorumin perustamisen tuottama lisäarvo on 
kuitenkin kyseenalaistettu joissakin EU:n jäsenvaltioissa ja kansallisissa parlamenteissa. 
Kaikkia edellä keskustelunaiheena olleita yhteistyömuotoja olisi mahdollista toteuttaa 
parlamenttien välistä vuoropuhelua edistävillä olemassa olevilla foorumeilla. 
 
Kenties vielä merkittävämpää on, että on erittäin kyseenalaista, toimisiko pysyvä elin, 
johon kuuluisi kaikkien kansallisten parlamenttien edustajia. Vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueeseen liittyvät kansallisten parlamenttien kannat, kansallisten 
parlamenttien kiinnostus sitä kohtaan ja tietämys koko asiasta vaihtelevat suuresti 
kaikkialla EU:ssa. Näin ollen olisi hyvin haastavaa pyrkiä yhteisymmärrykseen sellaisista 
asioista kuin valvontaa koskevasta toiminnasta, saati sitten asiakeskeisemmistä 
kysymyksistä. Foorumi, johon kuuluisi useita eri tavoitteisiin pyrkiviä toimijoita, ei 
välttämättä toimisi, joskin olisi vaikeaa suunnitella pienempää foorumia, koska olisi 
epäasianmukaista sulkea yhtäkään kansallista parlamenttia sen ulkopuolelle. Lisäksi 
kansallisilla parlamenteilla on sekä erilaiset oikeudet tutustua kansallisilta viranomaisilta 
saatuun tietoon että oikeudet tutustua erilaiseen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
aluetta koskevaan tietoon. Parlamenttien lähtökohdat saattavat siis olla hyvin erilaiset, kun 
on kyse tiettyjä kysymyksiä koskevasta tietoisuudesta.  
 
Nämä haasteet huomioon ottaen emme suosittele pysyvän foorumin perustamista 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvomiseksi toteutettavaa 
parlamenttien välistä yhteistyötä varten. Olisi suotavampaa, että kansalliset parlamentit ja 
Euroopan parlamentit tarkastelisivat vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastoja 
olemassa olevilla parlamenttien välisillä foorumeilla. Niitä ovat esimerkiksi 
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LIBE-valiokunnan ja kansallisten parlamenttien toimivaltaisten valiokuntien väliset yhteiset 
kokoukset/kuulemistilaisuudet ja yhteisöasioita käsittelevien elinten konferenssi COSAC. 
Itse asiassa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueesta, Europolin poliittisesta 
valvonnasta ja Eurojustin toiminnan arvioinnista on tullut säännöllinen osa COSACin 
esityslistaa. COSACin jäsenien enemmistö on tukenut ajatusta siitä, että vastaavien 
virastojen pääjohtajia ja asiantuntijoita olisi kuultava ennen kuin COSACissa keskustellaan 
Europolista ja Eurojustista. COSACin mahdollinen osallistuminen yhteisten 
valvontaviranomaisten virastojen poliittiseen valvontaan perustuu SEUT-sopimukseen 
liitetyn, kansallisten parlamenttien asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan 
(N:o 1) 10 artiklaan. Sen mukaan COSAC edistää muun muassa kansallisten parlamenttien 
ja Euroopan parlamentin välistä tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa, myös niiden 
erityisvaliokuntien välillä, ja voi myös järjestää parlamenttien välisiä kokouksia tietyistä 
aiheista. COSAC voisi myös jatkossa mahdollistaa edellä tarkasteltujen yhteistyömuotojen 
toteuttamisen. 
 
Suositus 22: Vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen virastojen valvontaan liittyvää 
parlamenttien välistä yhteistyötä olisi toteutettava Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välisten olemassa olevien yhteistyöfoorumien kehyksessä. Euroopan 
parlamentin ei tarvitse perustaa uutta pysyvää parlamenttien välistä elintä.  
 




