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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille oikeudellisten asioiden valiokunnan perustaman Euroopan 
unionin hallinnollista menettelyä koskevaa säännöstä käsittelevän työryhmän päätelmät;

2. katsoo, että Euroopan unionin toimivallan lisääntyessä unionin kansalaiset joutuvat yhä 
useammin kohdakkain unionin hallinnon kanssa, mutta heillä ei aina ole käytössään 
asianmukaisia prosessuaalisia oikeuksia toimiakseen sitä vastaan;

3. toteaa, että oikeudesta hyvään hallintoon tuli kansalaisten perusoikeus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon seurauksena, mutta yksilöiden oikeutta hyvään hallintoon ei 
voida turvata riittävän kattavasti ei-sitovilla hallinnollisilla menettelyillä, koska 
asianomainen toimielin voi muuttaa niitä yksipuolisesti;

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta antaa SEUT-sopimuksen 298 artiklan 
nojalla asetus vähimmäislaatuvaatimuksista ja menettelyllisistä takuista, joita 
sovellettaisiin horisontaalisesti kaikkeen Euroopan unionin hallintoon; yleistä säännöstä 
sovellettaisiin ainoastaan EU:n suoraan hallintoon SEUT-sopimuksen 298 artiklan 
mukaisesti;

5. kehottaa komissiota takaamaan hyvää hallintoa koskevan oikeuden toteutumisen 
avoimella, tehokkaalla ja riippumattomalla eurooppalaisella hallinnolla, johon sisältyy 
oikeus perusoikeuskirjan 41 artiklassa määrättyyn hyvään hallintoon, eli jokaisella on 
oltava oikeus siihen, että unionin toimielimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa 
puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa;

6. katsoo, että unionin hallinnosta annettavan asetuksen yleisinä periaatteina voisivat olla 
esimerkiksi yhdenvertaisuuden periaate sekä puolueettomuus- ja 
riippumattomuusperiaatteet, ja kyseisellä säädöksellä pitäisi taata myös 
oikeudenmukaisuuden, luottamuksen suojan, laillisuuden, oikeusvarmuuden sekä 
suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteiden toteutuminen; 

7. katsoo, että palveluperiaatteen käyttöönotto – mikä tarkoittaa, että hallinto pyrkii 
neuvomaan ja auttamaan kansalaisia sekä välttää liian monimutkaisia menettelyjä ja 
säästää siten sekä kansalaisten että virkamiesten aikaa ja voimia – hyödyttäisi niin 
kansalaisia kuin hallintoa, koska sen ansiosta palvelu paranisi ja toiminta tehostuisi;

8. kehottaa komissiota antamaan tarkoituksenmukaisen hallinnollisen säännöksen SEUT-
sopimuksen 15 artiklan nojalla hyväksytystä menettelystä, jota sovelletaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 
annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti; vastaavat säännökset olisi annettava 
myös SEUT-sopimuksen 16 artiklan nojalla hyväksytystä henkilötietojen käsittelyä 
koskevasta menettelystä, jota sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
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elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti;

9. katsoo, että yleisiä sääntöjä tarvitaan luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden 
prosessuaalisten oikeuksien – joita ovat esimerkiksi oikeus saada tietoa ja oikeus tulla 
kuulluksi – toteutumisen varmistamiseksi silloin, kun päätetään asiasta, jossa tällaisen 
henkilön voidaan katsoa olevan osapuolena ja johon liittyy asianosaiseen henkilöön tai 
yhteisöön kohdistuvia oikeusvaikutuksia; sama pätee myös yksilön oikeuteen tutustua 
itseään koskeviin asiakirjoihin;

10. kehottaa komissiota antamaan erityisen hallinnollisen säännöksen SEUT-sopimuksen 
258 artiklaan perustuvasta rikkomusmenettelystä, jotta voitaisiin estää vallan väärinkäyttö 
ja mielivaltaiset päätökset; pyytää toimittamaan vetoomusvaliokunnalle selkeää tietoa 
avoimiin vetoomuksiin liittyvien rikkomusmenettelyiden etenemisestä, jotta parlamentti 
voisi valvoa perusoikeuksiin kuuluvaa oikeutta esittää vetoomus Euroopan parlamentille;

11. toteaa, että henkilöstösäännöt sisältävät yleisiä sääntöjä esimerkiksi siitä, milloin 
virkamiehen on ilmoitettava esimiehelleen mahdollisesta eturistiriidasta, mutta niitä pitäisi 
täydentää säännöillä, joissa määritetään seuraamukset, joita voi olla esimerkiksi 
eturistiriitoja koskevien sääntöjen vastaisesti tehdyn päätöksen kumoaminen;

12. katsoo, että EU:n kansalaisten olisi odotettava komissiolta korkeaa avoimuuden tasoa 
riippumatta siitä, esittävätkö he virallisen kantelun vai käyttävätkö he perussopimukseen 
perustuvaa oikeuttaan esittää vetoomus.


