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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskevan komission kertomuksen 
vuodelta 2011 (COM(2012)0169 (lopullinen)),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman katsauksesta Euroopan unionin 
kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen1,

– ottaa huomioon, että lähes kolmanneksessa parlamentin saamista vetoomuksista viitataan 
perusoikeuskirjassa mainittuihin perusoikeuksiin kohdistuviin väitettyihin rikkomuksiin,

Yleistä

1. katsoo, että useiden rikkomuksista ilmoittavien ja perusoikeuskirjassa ja 
perussopimuksissa vahvistettujen perusoikeuksien ja eurooppalaisten arvojen suojelua 
peräänkuuluttavien, EU:n toimielinten puoleen kääntyvien EU:n kansalaisten ja 
asukkaiden odotukset usein murskataan, koska eräät EU:n toimielimet tulkitsevat EU:n 
valtuuksia ja asemaa perusoikeuksien alalla suppeasti, ja korostaa, että se vaarantaa EU:n 
uskottavuuden, komission uskottavuuden "perussopimusten valvojana" ja koko 
perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan perustuvan EU:n oikeusjärjestyksen 
uskottavuuden2;

2. vahvistaa tässä yhteydessä, että EU:lla ja sen toimielimillä on perusoikeuskirjan sekä 
SEUT-sopimuksen 2 ja 7 artiklan sekä 9–12 artiklan nojalla velvollisuus noudattaa, 
suojella ja edistää EU:n kansalaisten perusoikeuksia EU:ssa ja taata ne etenkin 
tapauksissa, joissa näitä oikeuksia ei taata tehokkaasti ja asianmukaisesti kansallisella 
tasolla; muistuttaa, että perusoikeuskirjan 51 artiklaa ei pitäisi käyttää perusoikeuskirjan ja 
sen soveltamisen merkityksen vähättelyyn, ja korostaa, että kyseinen artikla ei kumoa 
asemaa ja valtuuksia, jotka EU:n toimielimillä on suhteessa eurooppalaisten 
perusperiaatteiden sekä demokratian arvojen, oikeusvaltion, kansalaisuuden ja tasa-arvon 
suojeluun;

3. muistuttaa parlamentin asemasta ja vastuusta EU:n kansalaisia kohtaan yleisesti ja 
erityisesti perussopimuksessa vahvistetussa vetoomusmenettelyssä, joka luo velvoitteen 
etsiä tarvittaessa kunkin tapauksen tosiseikkojen perusteella vetoomusten esittäjien 
puolesta tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia oikeussuojakeinoja kansalaisten 
avustamiseksi perusoikeuksien harjoittamisessa ja sen varmistamiseksi, että 
perusoikeuskirjan ja perussopimusten arvoja ja periaatteita sovelletaan asianmukaisesti;

4. kehottaa jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa kansalaistensa perusoikeuksien 
suojaamiseksi ja kannustaa jäsenvaltioita täyttämään Lissabonin sopimuksen3 nojalla 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0120.
2 Flash Eurobarometri 340, 2 kohta.
3 SEU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohta.
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tekemänsä sitoumuksen unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen ja poistamaan siten 
oikeussuojan puutteita takaamalla EU:n kansalaisille samat oikeudet suhteessa unionin 
toimiin kuin he tällä hetkellä nauttivat suhteessa unionin jäsenvaltioihin; 

Yksittäisiä kysymyksiä

5. kehottaa neuvostoa noudattamaan perusoikeuksiin liittyviä sitoumuksiaan ja jatkamaan 
pikaisesti uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
2. heinäkuuta 2008 esitetyn komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi käsittelyä; 
korostaa tässä yhteydessä mahdollisimman normaaliin elämään tähtäävien vammaisten 
oikeuksia ja lasten oikeuksia erityisesti rajat ylittävien huoltajuusriitojen ja vanhempien 
vierailuoikeuksien yhteydessä;

6. pitää vähemmistöihin kohdistuvia syrjintätapauksia valitettavana ja kehottaa neuvostoa 
toimimaan tehokkaasti ja vastuuntuntoisesti unionin arvojen ylläpitämiseksi suhteessa 
jäsenvaltioihin, jotka eivät noudata täysimääräisesti perussopimuksissa määrättyjä 
velvoitteitaan kyseisissä kysymyksissä, ja peräänkuuluttaa voimakkaampaa rasismia, 
muukalaisvihaa ja homofobiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimia;

7. kiinnittää huomiota tiedotusvälineiden vapauden rajoittamiseen, josta kerrotaan 
säännöllisesti useissa saaduissa vetoomuksissa, ja kehottaa komissiota antamaan Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolle valvojan aseman tällä alalla ja tarkistamaan EU:n 
lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että yhteisiä normeja tiedotusvälineiden 
tasapuolisuudesta ja vapaudesta sovelletaan;

8. korostaa erityisesti kysymystä, joka koskee kansalaisten omaa liikkumisvapauttaan ja 
pääomien vapaata liikkuvuutta harjoittaessaan hankkimien kiinteistöjen pakkolunastuksia 
ilman oikeudenmukaista korvausta, mikä on erittäin yleinen parlamentille osoitettujen 
vetoomusten aihe;

9. kehottaa komissiota varmistamaan pikaisesti, että jäsenvaltiot saattavat Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
soveltavat sitä oikein, koska aiheesta esitetään tiuhaan vetoomuksia, jotka koskevat muun 
muassa laillisesti maassa asuvien kolmansien maiden kansalaisia olevien puolisoiden, 
rekisteröidyn parisuhteen osapuolten ja EU:n kansalaisten kumppaneiden  kohtaamia 
ongelmia, kun he harjoittavat perusoikeuskirjan takaamia oikeuksiaan;

10. muistuttaa, että sosiaaliturvaetuuksien, eläkkeiden ja terveydenhuollon siirrettävyys ja 
ammattipätevyyden sekä henkilö- ja perheoikeudellista asemaa koskevien asiakirjojen ja 
niiden vaikutusten tunnustaminen ovat tärkeitä oikeuksia, jotka voivat varmistaa, että 
kansalaiset nauttivat täysimääräisesti perusoikeuksistaan myös sisämarkkinoiden 
toteuttamisen perusteella, mutta toteaa, että useat kansalaiset kohtaavat yhä ongelmia näitä 
oikeuksia puolustaessaan; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kyseisiä oikeuksia noudatetaan, sovelletaan ja kehitetään asianmukaisesti;
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11. korostaa, että komission tehtävä perussopimusten valvojana ei rajoitu sen varmistamiseen, 
että jäsenvaltiot saattavat lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaan se kattaa 
myös lainsäädännön täysimääräisen ja oikean soveltamisen erityisesti kansalaisten 
perusoikeuksien suojelemiseksi; viittaa oikeudelliseen tyhjiöön, joka liittyy kansalaisten 
oikeussuojan toteutumiseen, kun jäsenvaltiot eivät ole saattaneet heitä suoraan koskevaa 
EU:n lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä tai ovat tehneet sen myöhässä;

12. ehdottaa, että komission vuosittaiseen ihmisoikeuskertomukseen pitäisi sisällyttää arvio 
jäsenvaltioiden tilanteesta; ehdottaa, että parlamentti järjestäisi vuosittaisen konferenssin, 
jota isännöisivät yhdessä sen kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
ja vetoomusvaliokunta ja johon osallistuisi kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja muita alan 
sidosryhmiä;

13. suhtautuu myönteisesti komission käytäntöön tarjota kansalaisille konkreettista tietoa 
heidän oikeuksistaan ja heidän käytössään olevista oikeussuojakeinoista, jos heidän 
perusoikeuksiaan rikotaan; korostaa samalla, että tämä ei vapauta komissiota sen 
institutionaalisesta velvollisuudesta analysoida kansalaisten kanteluja, jotka koskevat sekä 
EU:n ja jäsenvaltioiden tekemiä mahdollisia perusoikeuksiin kohdistuneita rikkomuksia 
EU:n lainsäädäntöä sovellettaessa että tilanteita, joissa perusoikeuksien suojaaminen 
jäsenvaltioissa epäonnistuu järjestelmällisesti; kehottaa komissiota pitämään kiinni 
asemastaan demokratiaan ja perusoikeuksiin perustuvan EU:n oikeusjärjestyksen 
puolustajana ja saattamaan tällaiset tilanteet asianomaisten jäsenvaltioiden tietoon; katsoo, 
että Euroopan parlamentin, jolla on paljon laajempi poliittinen toiminta-alue, pitäisi tehdä 
kaikille EU:n kansalaisille ja asukkaille selväksi toimet, joihin se ryhtyy turvatakseen 
heidän perusoikeutensa ja suojellakseen niitä;

14. kehottaa komissiota tarkistamaan Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 
annettua asetusta viraston mandaatin ja valtuuksien sekä riippumattomuuden 
vahvistamiseksi.


