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EHDOTUKSET

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

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

2. toteaa, että vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen, EU:n liittyminen tähän asiakirjaan oikeussubjektina – mikä ei 
vaikuta jäsenvaltioiden tilanteeseen Euroopan ihmisoikeussopimukseen nähden – antaa 
uutta käyttövoimaa, jota on odotettu yli vuosikymmenen; toteaa, että sillä on suuri 
poliittinen ja oikeudellinen merkitys luotaessa mantereen laajuista ihmisoikeusaluetta, ja 
se vahvistaa EU:n ja laajentuneen Euroopan välisiä suhteita ja tuo uutta dynamiikkaa 
ihmisoikeuksien alalle koko Euroopassa; katsoo, että liittyminen lujittaa EU:n 
uskottavuutta ihmisoikeuksien suojelun alalla maailmanlaajuisesti; 

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

4. toteaa, että liittymisen jälkeen Euroopan ihmisoikeussopimus toimii suojelun 
vähimmäisnormina tapauksissa, joissa EU:n takaama suojelu on heikompi kuin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen takaama; katsoo, että Euroopan ihmisoikeussopimus vahvistaa 
soveltamisalaansa kuuluvien perusoikeuskirjalla tunnustettujen oikeuksien suojelua; 
toteaa, että perusoikeuskirja menee pitemmälle ja takaa myös muita oikeuksia ja 
periaatteita, kuten taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, samoin kuin oikeuden tietosuojaan
ja hyvään hallintoon; 

5. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen antaa unionin 
kansalaisille lisävälineen oikeuksiensa toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle EU:n oikeutta täytäntöönpanevan EU:n 
toimielimen tai jäsenvaltion teosta tai laiminlyönnistä, jos se kuuluu myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen soveltamisalaan; korostaa kuitenkin, että tämä ei muuta nykyistä 
Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltajärjestelmää ja että vaatimus, jonka mukaan 
kaikki kotimaiset oikeussuojakeinot on käytetty, pysyy edelleen kanteen käsiteltäväksi 
ottamisen ehtona;

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

7. huomauttaa, että joukko oikeudellisia, teknisiä ja institutionaalisia kysymyksiä on edelleen 
ratkaisematta, ja niitä on käsiteltävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklan mukaisesti hyväksyttävässä valtuutuksessa, samoin kuin Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittymistä koskevissa neuvotteluissa Euroopan neuvoston 
kanssa; katsoo, että arkaluontoisimpia kysymyksiä ovat seuraavat:

– liittymisen soveltamisala olisi määriteltävä valtuutuksessa täsmällisesti; EU:n olisi 
myös liityttävä vähintään kaikkiin niihin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
lisäpöytäkirjoihin, jotka täydentävät Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja 
oikeuksia, jotka kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet ja jotka siten muodostavat 
osan EU:n ihmisoikeusperustaa; lisäksi olisi harkittava liittymistä uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan;

– tarve selkiyttää EU:n edustusta ja osallistumista Euroopan neuvoston elimiin; vaikka 
EU:sta ei Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyessään tulekaan Euroopan 
neuvoston jäsentä, sen pitäisi olla edustettuna kaikissa elimissä, jotka liittymisen takia 
vaikuttavat EU:ta koskeviin asioihin, ja Euroopan parlamentin olisi oltava edustettuna 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarien valintamenettelyssä;

– Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suhteita 
on kehitettävä siten, että kummallakin tuomioistuimella on riittävästi liikkumavaraa 
määrittää paras tapa tehdä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan tehostettu säännöllinen 
vuoropuhelu; tämä voisi myös edistää edellä mainitun oikeuskäytäntöjärjestelmän 
kehittämistä;

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ongelmia on käsiteltävä; EU:n liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa heikentää sen tehokkuutta, vaan sen pitäisi 
johtaa toissijaisuusperiaatteen entistä parempaan täytäntöönpanojärjestelmään, mikä 
vähentäisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tehtävien toistuvien valitusten 
määrää ja tätä kautta keventäisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen taakkaa; on 
äärimmäisen tärkeää saada aikaan oikea tasapaino lisäoikeussuojakeinon tarjoamisen 
ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ylikuormittumisen välttämisen välillä; 
suhtautuu tästä syystä myönteisesti siihen, että samaan aikaan EU:n liittymisen kanssa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta uudistetaan;

8. korostaa, että poliittisen sitoutumisen ohella on erittäin tärkeää löytää asianmukaiset 
vastaukset ja ratkaisut tärkeimpiin teknisiin kysymyksiin, jotta EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen koituisi kansalaisten hyödyksi; ratkaisemattomat ja epäselvät 
yksityiskohdat voivat luoda hämmennystä ja vaarantaa koko liittymisen tarkoituksen; 
tämä ei kuitenkaan saa merkitä, että tekniset esteet viivyttävät prosessia;

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

10. ehdottaa, että Euroopan neuvoston ja EU:n olisi harkittava, tulisiko laatia suuntaviivat, 
joissa annetaan selkeät selitykset kaikista liittymisen seurauksista ja vaikutuksista, jotta 
liittymisen tuoma lisähyöty saataisiin levitettyä kansalaisille;

11. suhtautuu myönteisesti nykyisen puheenjohtajavaltion Espanjan sitoumukseen käsitellä 
liittymistä kiireellisenä asiana ja tähän liittyen Euroopan neuvoston myönteiseen ja 
yhteistyöhaluiseen asenteeseen; kehottaa lopuksi seuraavia puheenjohtajavaltioita Belgiaa 
ja Unkaria tekemään kaikkensa, jotta liittyminen voidaan toteuttaa mahdollisimman pian.


