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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen
(2011/2182(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä 
asioista,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 227 artiklaan 
kirjatun vetoomusoikeuden,

– ottaa huomioon SEUT:n toisen osan Syrjintäkielto ja unionin kansalaisuus ja 
perusoikeuskirjan V luvun,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan,

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden 
poistaminen" (KOM(2010)0603),

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta" 
(KOM(2010)0608),

– ottaa huomioon työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/681,

– ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/38/EY2 (jäljempänä vapaata liikkuvuutta koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY3 (jäljempänä 
ammattipätevyysdirektiivi),

– ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16. syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/20094,

                                               
1 EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2.
2 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
4 EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.
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– ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä 
2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että unionin kansalaisilla on muun muassa oikeus liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella, äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 
vaaleissa ja kunnallisvaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, oikeus saada minkä 
tahansa jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta suojelua kolmannessa maassa 
ja oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen, unionin 
toimielinten ja neuvoa-antavien elinten puoleen jollakin perussopimusten kielellä2;

B. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia oikeuksia;

C. katsoo, että seitsemän vuotta vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin voimaantulon 
jälkeen sen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanossa on 
edelleen liian paljon ongelmia; ottaa huomioon, että suurin osa valituksista koskee 
maahantulo-oikeutta, oikeutta oleskella yli kolme kuukautta, oleskeluluvan voimassaoloa, 
oleskeluoikeuden säilyttämistä ja pysyvää oleskeluoikeutta sekä perheenjäsenten 
oikeuksia;

D. katsoo, että monet kansalaiset yliarvioivat vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin 
soveltamisalan, erityisesti anoessaan oikeuksia perheenjäsenille, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, ja heidän on vaikea ymmärtää, että direktiiviä ei sovelleta, kun he 
oleskelevat omassa jäsenvaltiossaan, mikä on selvä poikkeama;

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin kansalaisia, jotka oleskelevat jatkuvasti 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka anovat tiettyjä sosiaalietuuksia, vaaditaan 
suorittamaan niin kutsuttu oleskeluoikeustesti, jossa asetetaan lisäehtoja muille kuin 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille;

F. katsoo, että Ranskan vuonna 2010 toimeenpanema romanien karkotus ei ollut 
kiistanalaista ainoastaan perusoikeuksien näkökulmasta vaan myös vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden kannalta ja kansalaisuuteen, rotuun ja etniseen alkuperään perustuvan 
syrjinnän vuoksi;

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot ovat päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen; katsoo, että tällaiset toimet voivat johtaa 
työntekijöiden hyväksikäyttöön, laittomaan työntekoon ja sosiaalietuuksien saamatta 
jäämiseen;

                                               
1 EUVL C 137E, 27.5.2010, s. 14.
2 SEUT:n 20 artiklan 2 kohta.
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H. ottaa huomioon, että samaa sukupuolta olevat parit kohtaavat lukuisia vaikeuksia 
muuttaessaan EU:n jäsenvaltiosta toiseen, koska samaa sukupuolta olevien henkilöiden 
parisuhteen asemaa ei tunnusteta vastavuoroisesti kaikkialla EU:ssa;

I. ottaa huomioon, että useissa vetoomuksissa tuotiin esiin sosiaalietuuksien saamiseen 
liittyviä ongelmia, jotka koskivat enimmäkseen yhteistyön puutetta kansallisten 
viranomaisten taholta, yhteenlaskemisperiaatteen virheellistä soveltamista, sovellettavia 
sääntöjä koskevien asianmukaisten tietojen toimittamatta jättämistä tai tapausten 
vaikeaselkoista hallinnollista käsittelyä;

J. ottaa huomioon ongelmat, jotka liittyvät ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
direktiivin 2005/36/EY puutteelliseen täytäntöönpanoon (korvaavat toimenpiteet, 
täydentävien asiakirjojen pyytäminen, isäntäjäsenvaltion perusteettomat kielteiset 
päätökset, kohtuuttomat viivästykset hakemusten käsittelyssä, yksityiskohtaisten 
kielikokeiden järjestelmällinen määrääminen) ja jotka asettavat huomattavan esteen 
kansalaisten oikeuksien harjoittamiselle koko EU:ssa;

K. ottaa huomioon, että vetoomuksen esittäjät toivat voimakkaasti esiin kansallisuuteen 
perustuvan syrjinnän Saksan lastensuojeluviranomaisena toimivan nuorisoviraston 
(Jugendamt) tapauksessa, sillä saatujen vetoomusten perusteella se syrjii muita kuin 
saksalaisia puolisoita seka-avioliitoissa;

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, jossa 
asetetaan tavoitteeksi unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, ja siihen 
sisältyviä ehdotuksia; pyytää komissiota varmistamaan, että katsauksen mukaiset 
lainsäädäntötoimet ja muut kuin lainsäädäntötoimet esitetään mahdollisimman pian ja 
hyväksytään, jotta varmistetaan, että Euroopan unionin kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 
jäsenvaltiot poistavat esteet näiden oikeuksien harjoittamiselta;

2. panee merkille, että vaikka perussopimuksissa määrätään nimenomaisesti oikeudesta 
vedota Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille enemmän tietoa vetoomusoikeudesta erityisesti 
jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen kautta;

3. katsoo, että eurooppalainen kansalaisaloite, joka tulee voimaan 1. huhtikuuta 2012, on 
ensimmäinen rajatylittävän osallistavan demokratian väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen 
tehokkaasti täytäntöön ja vaatii erityisesti Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita 
ottamaan aktiivisen roolin tätä uutta välinettä koskevien tietojen antamisessa kansalaille;

4. kehottaa komissiota, kun se laatii vuotuisen kertomuksensa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta, keskittymään sekä perusoikeuskirjan soveltamiseen 
että kaikkien perusoikeuksiin liittyvien perussopimusten artiklojen soveltamiseen ja 
perusoikeuksien tilaan Euroopan unionissa; pyytää komissiota sisällyttämään tähän 
kertomukseen yksityiskohtaisempia tietoja asioista, joita kansalaiset ovat tuoneet 
komission tietoon, sen tavasta hoitaa ne ja sen toteuttamista konkreettisista 
seurantatoimista;
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5. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia varmistamaan, että asetuksessa 
1049/20011 säädetty oikeus tutustua asiakirjoihin, joka on tärkeä Euroopan unionin 
kansalaisten oikeus, taataan lisäämällä avoimuutta ja tekemällä asiakirjoihin ja tietoihin 
tutustumisesta helppoa ja käyttäjäystävällistä, jotta kansalaiset voivat osallistua lähemmin 
päätöksentekoprosessiin;

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on yksi demokratian kulmakivistä, ja katsoo samalla, 
että komissio voisi antaa enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita koskevia tietoja 
vaarantamatta tutkimusten tarkoitusta ja että ensisijainen yleinen etu voisi hyvin olla 
peruste näihin asiakirjoihin tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, joissa voi olla kyse 
perusoikeuksista, ihmisten terveydestä ja ympäristön suojelemisesta peruuttamattomalta 
vahingolta;

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen; vaatii jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta ja olemaan 
ottamatta käyttöön hankalia ja perusteettomia hallinnollisia menettelyjä, jotka rajoittavat 
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden harjoittamista; kehottaa komissiota lisäksi 
vauhdittamaan pyrkimyksiään lisätä tietoisuutta kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
koskevasta oikeudesta ja avustamaan kansalaisia tämän oikeuden harjoittamisessa, 
erityisesti kun se evätään tai sitä rajoitetaan;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011 loppuun 
mennessä;

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita varmistamaan kaikkien Euroopan unionin kansalaisten ja 
heidän perheidensä vapaan liikkuvuuden ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai 
kansallisuuteen perustuvaa syrjintää3; kehottaa jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt oikeudet ei 
pelkästään eri sukupuolta olevien puolisoiden vaan myös rekisteröidyn kumppanin, 
kotitalouden jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti todistettu vakituinen suhde, myös samaa sukupuolta 
olevien parien osalta, vastavuoroisen tunnustamisen, yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen 
periaatteiden perusteella; vaatii komissiota tässä yhteydessä varmistamaan, että direktiiviä 
sovelletaan tiukasti, perustamaan tietonsa Euroopan unionin perusoikeusviraston 
raportteihin sisältyviin analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä seuraamaan näitä kysymyksiä;

                                               

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi, EYVL L 145, 
31.5.2001, s. 43.
2 Katso muun muassa vetoomukset 0810/2011 ja 0900/2011.
3 Katso muun muassa vetoomukset 0155/2011 ja 0381/2011.
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10. kehottaa komissiota kiinnittämään enemmän huomiota ja vastaamaan täsmällisemmin 
lukuisiin vetoomuksiin, jotka koskevat siviilisäätyä koskevien asiakirjojen ja niiden 
vaikutusten vastavuoroista tunnustamista1, ja korostaa sen tähden, että on tärkeää 
saavuttaa mahdollisimman pian edistystä, jotta varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröityjen 
parisuhteiden aseman vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla EU:ssa ja poistetaan 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen (rekisteröity parisuhde tai 
avioliitto) perustuva syrjintä; kehottaa komissiota lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset merkitsevät vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin rikkomista ja ovat lisäksi ristiriidassa Euroopan unionia tukevien perusarvojen 
ja periaatteiden kanssa; muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin nojalla 
vapaata liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan henkilön käytöksen perusteella ilman etniseen tai 
kansalliseen alkuperään perustuvaa syrjintää, ja että riittävien varojen puuttumista ei voida 
käyttää perusteena Euroopan unionin kansalaisen automaattiseen karkottamiseen 
(johdanto-osan 16 kappale ja 14 artikla);

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai epäsuorasti 
romaneja ja muita vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden perusteella, ja vaatii niitä 
lopettamaan kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset; vaatii kaikkia jäsenvaltioita ja 
Euroopan unionia ottamaan yhdessä vastuun romanien integraation tehostamisesta 
noudattaen romaniväestön osallistamista koskevasta EU:n strategiasta 9. maaliskuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin päätöslauselmaa2 ja EU:n puitekehystä vuoteen 2020 
ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille3 sekä edistämään ja suojelemaan 
heidän perusoikeuksiaan;

13. vaatii komissiota yhdistämään sosiaalisen osallisuuden painopistealueet selviksi 
tavoitteiksi, joihin sisältyy kansalaisten suojelu syrjinnältä kaikilla elämänaloilla ja 
yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen romanien ja muun väestön kanssa rasismin ja 
muukalaisvihan torjumiseksi; vaatii komissiota perussopimusten valvojana varmistamaan, 
että asianmukainen lainsäädäntö pannaan täytäntöön täysimääräisesti ja että rasistisista 
rikoksista määrätään asianmukaisia seuraamuksia4;

14. vaatii komissiota valvomaan, että jäsenvaltiot soveltavat asianmukaisesti 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettuja asetuksia ja keskittyvät 
1. toukokuuta 2010 voimaantulleisiin asetuksiin 883/2004 ja 987/2009 sisältyviin uusiin 
näkökohtiin;

15. on huolissaan siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset vaativat monia 
vetoomuksenesittäjiä suorittamaan oleskeluoikeustestin, jotta he saisivat yhteiskunnan 
tukeman vuokra-asunnon tai muita etuisuuksia, kuten työttömyyskorvausta5; kiinnittää 

                                               
1 Katso muun muassa vetoomus 0632/2008.
2 P7_TA(2011)0092.
3 KOM(2011)0173.
4 Katso muun muassa vetoomukset 1351/2008, 0945/2010 ja 1300/2010.
5 Katso muun muassa vetoomukset 0401/2009 ja 1119/2009.
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erityistä huomiota siihen, että tällainen vaatimus tuo mukanaan epäsuoraa kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää, joka on ristiriidassa asetuksen 883/2004 4 artiklan kanssa; kehottaa 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa saattamaan lainsäädäntönsä EU:n lainsäädännön 
mukaiseksi;

16. kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa noudattamaan Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomioita, jotka koskevat rahallisten sairausetuuksien maastavientiä1 ja olemaan 
soveltamatta niin kutsuttua aiempaa oleskelua koskevaa määritystä, kun muiden 
osatekijöiden perusteella voidaan varmistaa, että hakijan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
sosiaaliturvajärjestelmän välillä on tosiasiallinen yhteys;

17. katsoo, että uudistetussa ammattipätevyysdirektiivissä olisi keskityttävä ammattilaisten 
käytettävissä tällä hetkellä olevien tietolähteiden rationalisoimiseen ja varmistettava 
niiden koordinointi Sinun Eurooppasi -verkkosivujen kanssa;

18. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet niin, laatimaan 
ammattipätevyysdirektiivin 10 artiklassa edellytetyn korvaavia toimenpiteitä koskevan 
järjestelmän yleisen tunnustamisjärjestelmän puitteissa, sillä jos jäsenvaltiot eivät toteuta 
järjestelmää, seurauksena voi olla kansallisuuteen perustuvaa syrjintää; huomauttaa tässä 
yhteydessä, että Euroopan unioniin vuonna 2004 ja 2007 liittyneiden jäsenvaltioiden 
kansalaiset, erityisesti terveydenhuollon ammattilaiset (lääkärit, kätilöt ja sairaanhoitajat), 
ilmoittivat kohdanneensa ongelmia, jotka liittyvät heidän ammattipätevyytensä tai muussa 
kuin heidän omassa jäsenvaltiossaan hankkimiensa oikeuksien tunnustamiseen2;

19. muistuttaa, että yksi käsiteltävänä olevista vetoomuksista koskee syrjivää kohtelua, josta 
ulkomaiset kieltenlehtorit ("lettori") ovat kärsineet useissa italialaisissa yliopistoissa3;
vaatii komissiota tutkimaan edelleen meneillään olevaa niin kutsuttua Gelmini-uudistusta, 
joka tuli voimaan joulukuussa 2010; vaatii Italian viranomaisia ja asianomaisia yliopistoja 
ratkaisemaan tämän asian kiireellisesti;

20. muistuttaa, että asetuksessa (EY) N:o 2201/20034 säädetään periaatteesta, jonka mukaan 
lasten olisi voitava säilyttää suhteensa molempiin vanhempiinsa näiden erottua, vaikka he 
asuisivat eri jäsenvaltioissa; huomauttaa, että vaikka tapaamisoikeutta koskevien 
aineellisten sääntöjen käyttöönotto ja soveltaminen kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden 
toimialaan, jäsenvaltioiden on noudatettava toimivaltuuksiaan käyttäessään unionin 
lainsäädäntöä, erityisesti perussopimusten määräyksiä, jotka koskevat kaikkien Euroopan 
unionin kansalaisten oikeutta matkustaa ja oleskella vapaasti toisessa jäsenvaltiossa5;

21. kiinnittää jälleen kerran huomiota ongelmiin, joita ne Euroopan unionin kansalaiset ovat 
kohdanneet, jotka ovat päättäneet harjoittaa SEUT:n 49 artiklan mukaista 
sijoittautumisoikeuttaan ja tehneet Espanjassa laillisia kiinteistökauppoja, jotka on 
myöhemmin todettu laittomiksi ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä ja kohtuullista 

                                               
1 Asia C-299/05, 18. lokakuuta 2007, ja tuoreempi asia C-503/09. 21. heinäkuuta 2011.
2 Katso muun muassa vetoomus 112/2009.
3 Katso muun muassa vetoomukset 511/1998 ja 689/1998.
4 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 
kumoamisesta, EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1.
5 Katso muun muassa vetoomus 1614/2009. 
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korvausta; kehottaa Espanjan viranomaisia tarkistamaan perinpohjaisesti, miten Ley de 
Costas -lakia (rannikkolaki) pannaan täytäntöön, jotta vältetään sen vaikutukset 
yksittäisten kiinteistönomistajien oikeuksiin;

22. palauttaa mieleen vetoomusvaliokunnan keskeisen painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa, Kyproksella 
ja Bulgariassa; huomauttaa, että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä jäsenvaltion omilla 
että muilla, on ollut sellaisia vakavia ongelmia kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka ovat vähentäneet luottamusta rajatylittävillä 
kiinteistömarkkinoilla ja vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin; kehottaa 
kiinteistölainsäädännön asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan jäsenten tekemien 
päätelmien perusteella ulottamaan Euroopan unionin kuluttajansuojaa ja vapaata 
liikkuvuutta koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä ja toistaa vaatimuksensa siitä, 
että laillisesti hankitun kiinteistön omistusoikeutta on noudatettava täysimääräisesti;

23. katsoo, että kansalaisille tarkoitetun yhden luukun palvelun, Sinun Eurooppasi, 
käyttöönotto on merkittävää niiden kansalaisten kannalta, jotka etsivät neuvoja tai hakevat 
oikaisua; tunnustaa, että komission perustamat riidanratkaisuverkostot ovat merkittäviä 
osapuolia sisämarkkinoiden heikkoa toimintaa koskevien valitusten ratkaisemisessa; vaatii 
komissiota edistämään näitä käytettävissä olevia verkkopalveluja aktiivisemmin ottamalla 
mukaan nykyiset EU:n tason avustus- ja ongelmanratkaisupalvelut;

24. kannustaa komissiota tekemään yhteistyötä vetoomusvaliokunnan kanssa laatiessaan uutta 
katsausta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013;

25. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen julistaa vuosi 2013 Euroopan kansalaisten 
vuodeksi, joka juhlistaisi Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen käyttöönotosta 
kuluneita 20 vuotta ja lisäisi tietoisuutta unionin kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista;
kehottaa komissiota käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi lujittaakseen ponnistelujaan 
kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan oikeusasiamiehelle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2010 tiedonannon "Katsaus Euroopan unionin 
kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen"1. 
Lähtökohdaksi Euroopan komissio otti 20. maaliskuuta 2009 hyväksyttyyn Euroopan 
parlamentin mietintöön Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä2

sisältyneen ehdotuksen ja kuuli kansalaisyhteiskunnan edustajia ja laati tulostaulun 
merkittävimmistä esteistä, joita kansalaiset kohtaavat käyttäessään rajatylittäviä oikeuksiaan.

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 on myös kattavampi kuin sitä 
edeltäneet kertomukset, jotka tarjosivat lähinnä SEUT:n 25 artiklan mukaisen kuvailevan 
yhteenvedon EU:n kansalaisuuden tärkeimmästä kehityksestä tarkastellun kolmen vuoden 
jakson aikana. Siinä määritellään 25 estettä, joita kansalaiset kohtaavat eri tilanteissa 
(yksityishenkilöinä, kuluttajina, asukkaina, opiskelijoina, matkailijoina ja ammattia 
harjoittaessaan tai poliittisina toimijoina), ja esitetään ratkaisuja niiden poistamiseksi.

Tässä mietintöluonnoksessa tarkastellaan Euroopan komission ehdottamia toimia 
vetoomusvaliokunnan viiteajanjakson 2008–2011 aikana saamien vetoomusten näkökulmasta, 
ja siinä otetaan huomioon myös viimeaikaisin kehitys. Sitä varten analysoitiin yli 
300 vastaanotettua vetoomusta.

Vetoomukset antavat ensi käden palautetta kansalaisilta eri politiikanalojen täytäntöönpanosta 
ja mittaavat tyytyväisyyttä Euroopan unioniin. Vetoomuksen esittäjät osallistuvat valiokunnan 
kokouksiin, ja heille annetaan tilaisuus osallistua avoimeen ja suoraan vuoropuheluun 
Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.

Viime vuosina on rekisteröity yhä useampia vetoomuksia, jotka koskevat EU:n kansalaisten 
kohtaamia ongelmia heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.
Vetoomusvaliokunnan vuosikertomuksiin sisältyvät tilastot osoittavat, että vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvien kysymysten osuus on noin 25 prosenttia kaikista valiokunnan 
saamista vetoomuksista.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on painotettu yhä enemmän unionin 
kansalaisuutta ja asetettu vapaa liikkuvuus etusijalle perusoikeutena, joka mahdollistaa useita 
muita olennaisen tärkeitä oikeuksia. Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n arvostetuimmista 
saavutuksista. Äskettäin tehdyssä Eurobarometritutkimuksessa todettiin, että EU:n 
kansalaisille tutuin oikeus on edelleen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun, jonka 
tunteen 88 prosenttia kansalaisista3.

Siitä huolimatta ihmisten vapaa liikkuvuus on edistynyt hitaimmin perussopimuksissa 
vahvistetuista neljästä vapaudesta (tavaroiden, pääoman, palvelujen ja ihmisten vapaa 
liikkuvuus). Vaikka tässä suhteessa on edistytty huomattavasti, kansalaisuusdirektiivin4

                                               
1 KOM(2010)0603 lopullinen.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=FI&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometri, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB Series #294, lokakuu 2010).
4 Direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
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voimaantulon jälkeen, lukuisat vetoomukset ovat osoittaneet, että direktiivin 
täytäntöönpanoon liittyy vielä useita ongelmia.

Eräät jäsenvaltiot eivät tunnusta täysimääräisesti kolmannesta maasta kotoisin olevien 
perheenjäsenten oikeuksia. Useat vetoomukset osoittivat esimerkiksi, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ei antanut EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsenten saapua maahan 
ilman viisumia, vaikka heillä oli toisen jäsenvaltion myöntämä oleskelukortti. Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset pyysivät kohtuuttomia määriä asiakirjoja, käsittelivät 
hakemuksia kohtuuttoman pitkiä aikoja, eivätkä palauttaneet alkuperäisiä asiakirjoja. 
Euroopan komissio puuttui asiaan useiden valitusten ja vetoomusten perusteella, minkä 
jälkeen hallinnollisiin menettelyihin on alettu tehdä joitakin parannuksia.

Eräät maat myönsivät oleskelukortteja rajoitetuksi ajaksi (vastoin 11 artiklan 1 kohtaa) tai 
rikkoivat yhdenvertaisen kohtelun periaatetta (josta säädetään 24 artiklassa) kohtelemalla 
direktiivin nojalla alueellaan oleskelevia unionin kansalaisia epäedullisemmin kuin omia 
kansalaisiaan.

Ruotsissa oleskelukorttihakemusten hylkäyspäätöksiä ei käsitellä uudelleen, ja siten 
kansalaisilta riistetään perusoikeudet hakea muutosta. Ulkomailla asuvat Alankomaiden 
kansalaiset kokevat vaikeuksia joutuessaan uusimaan matkustusasiakirjojaan.

Kansalaisilla on usein ongelmia sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien saamisessa erityisesti 
siksi, että kyseinen lainsäädäntö on monimutkaista ja vaikeaselkoista ja joskus viranomaiset 
soveltavat sitä virheellisesti. Usein käy niin, että kansalaiset eivät täytä oikeita lomakkeita tai 
jätä asianmukaisia asiakirjoja käsiteltäväksi ajoissa, koska he eivät ole saaneet riittävästi 
tietoa tai eivät ole löytäneet tarvittavia ohjeita ennen kotimaasta lähtöään.

Toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuvilta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta saatiin useita 
vetoomuksia, jotka koskivat sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset olivat 
kieltäytyneet myöntämästä heille etuuksia, kuten työkyvyttömyys-, hoito- tai huoltaja-
avustusta, vaikka Euroopan unionin tuomioistuin oli luokitellut ne rahallisiksi 
sairausetuuksiksi, jotka voi viedä maasta1.

Erään vetoomuksen esittäjän tapauksessa2 pyydettiin myös ennakkoratkaisua, mikä johti 
Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätökseen (C-503/09), joka annettiin 
heinäkuussa 2011. Ratkaisussa todettiin, että aiempaa oleskelua koskeva määritys voidaan 
määrätä vain, mikäli jotakin muuta asianmukaista yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan 
sosiaaliturvajärjestelmään ei ole.

Tuomioistuin korosti voimakkaasti kansalaisuuden käsitettä ja siihen liittyviä oikeuksia. 
Tuomioistuin painotti, että olisi kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien vastaista, jos henkilöä 
saataisiin kohdella siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, epäedullisemmin kuin häntä 
kohdeltaisiin siinä tapauksessa, että hän ei olisi käyttänyt perussopimuksissa annettuja 

                                                                                                                                                  
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).
1 Asia C-299/05, 18.10.2007.
2 Vetoomus nro 0876/2008, Lucy Jane Marie Stewart, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, oikeudestaan 
työkyvyttömyyseläkkeeseen asuessaan toisessa EU:n jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän ei ole.
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mahdollisuuksia.

Vetoomusvaliokunta on tukenut vetoomusta voimakkaasti otettuaan sen käsiteltäväksi 
vuonna 2008 ja osallistunut rakentavaan vuoropuheluun toimivaltaisten Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaisten ja Euroopan komission kanssa kyseisessä asiassa. 
Marraskuussa 2009 vetoomuksen esittäjällä perheineen oli tilaisuus osallistua valiokunnan 
kokoukseen ja esittää tapauksensa kokonaisuudessaan valiokunnan jäsenille sekä Euroopan 
komissiota edustaville virkamiehille.

Yhdistyneen kuningaskunnan säännöissä ei mainita sitä, että entisellä työntekijällä, jolla on 
kouluikäinen lapsi, on oleskeluoikeus Yhdistyneessä kuningaskunnassa EU:n lainsäädännön 
nojalla. Näin ollen näiltä henkilöiltä evätään lähes varmasti epäoikeudenmukaisesti 
etuisuuksia sillä perusteella, että heillä ei ole oleskeluoikeutta. Säännöissä ei myöskään 
noudateta SEUT:n 18 artiklan mukaisia oikeuksia. Tämä on monimutkainen kysymys, mutta 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella on selvää, että henkilöä, jolla on 
ollut aiemmin oleskeluoikeus jossakin jäsenvaltiossa, olisi kohdeltava samalla tavalla kuin 
tämän jäsenvaltion kansalaisia, kun on kyse etuisuuksien saamisesta.

Vetoomuksen esittäjät ovat myös kertoneet ongelmista, jotka liittyivät heidän tutkintonsa tai 
ammattipätevyytensä tunnustamiseen ja joissain tapauksissa direktiivin 2005/36/EY1

heikkolaatuiseen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä tai täytäntöönpanoon.

Direktiivin 2005/36/EY soveltamista varten luodut käytännesäännöt eivät näytä olevan tuttuja 
tai toimivaltaiset viranomaiset eivät noudata niitä asiaankuuluvalla tavalla. Tietyissä 
tapauksissa viranomaiset pyysivät hakijoita toimittamaan lisäasiakirjoja liitteissä mainittujen 
asiakirjojen lisäksi tai määräsivät kohtuuttomia kielikokeita. Useissa maissa arvosteltiin 
viivästynyttä direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Toisessa jäsenvaltiossa 
pätevyyden saaneet farmaseutit valittivat siitä, että heiltä evättiin pääsy uusien apteekkien 
johtoon Yhdistyneessä kuningaskunnassa direktiivin 21 artiklan 4 kohdan tiukan tulkinnan 
takia. Asian käsittely saatettiin onnistuneesti päätökseen vuoden 2011 toisella 
vuosipuoliskolla.

Toimivaltaisten viranomaisten valtava määrä kansallisella tai paikallisella tasolla aiheuttaa 
hämmennystä siitä, mikä on oikea elin, jonka puoleen vetoomuksen esittäjien pitäisi kääntyä.
Pitkäkestoiset menettelyt ja byrokratia voivat myös toimia pelotteena.

Räikeä kansalaisuuteen perustuva syrjintä tuotiin ilmi useissa ulkomaisia kieltenlehtoreita 
("lettori") koskevissa tapauksissa Italiassa, sillä he ovat kamppailleet vuosikymmeniä syrjivää 
kohtelua vastaan viran pysyvyyden, urakehityksen, eläkkeiden ja sosiaaliturvan osalta.

Vetoomuksen esittäjät ovat ilmaisseet huolensa esteistä, joita vammaiset kohtaavat 
käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, kuten asianmukaisten kuljetusvälineiden 
puute.

Perheoikeuden alalla ilmeni ongelmia lähinnä lapsen huoltajuudessa avioeron yhteydessä tai 
toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn parisuhteen tunnustamisessa.
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta.
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Rajatylittävien avioerojen osalta vetoomuksen esittäjät valittivat etupäässä valtavista kuluista, 
pitkitetyistä menettelyistä sekä sovellettavaa lainsäädäntöä ja tuomioistuimen toimivaltaa 
koskevan riittävän tiedon puutteesta.

Useissa vetoomuksissa kuvataan ongelmia, jotka liittyvät siihen, että siviilisäätyä koskevia 
asiakirjoja ei tunnusteta. Asiakirjojen tunnustamista koskevat menettelyt voivat viedä 
suunnattomasti aikaa ja niihin voi kuulua monia erityisesti kääntämiseen tai aitouden 
todistamiseen liittyviä kuluja. Jotkut vetoomuksen esittäjät kertoivat ongelmista nimensä 
translitteroinnissa sen maan kulttuurin mukaisesti, johon he muuttivat. Toiset valittivat 
vaikeuksista, joita he kohtasivat yrittäessään rekisteröidä vastasyntyneen lapsensa uudessa 
asuinmaassaan. Kävi myös ilmi, että Puolan viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä 
siviilisäätyä koskevia todistuksia henkilöille, jotka aikovat sitoutua samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden parisuhteeseen tai avioliittoon toisessa jäsenvaltiossa.

Useiden vetoomusten käsittely on kestänyt jo useita vuosia, koska niissä odotetaan ratkaisua 
ongelmiin, jotka liittyvät samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen ja rekisteröityjen 
parisuhteiden vastavuoroiseen tunnustamiseen, mihin liittyy syrjintää seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella ja useiden unionin kansalaisille myönnettyjen perusoikeuksien 
loukkaaminen. 

Joukkokarkotuksia etnisen tai kansallisen alkuperän perusteella on arvosteltu ankarasti, ja 
erityisesti romanien osallistamista koskevien kansallisten strategioiden puuttuminen on 
mainittu yhtenä ongelman syistä.

Mietinnössä keskitytään epävirallisten ongelmanratkaisuja tarjoavien verkostojen (Solvit, 
Sinun Eurooppasi -verkkosivut) merkitykseen ja tehostettuun viestintäpolitiikkaan, jolla olisi 
pyrittävä varmistamaan, että kansalaiset kykenevät käyttämään täysimääräisesti 
perussopimusten mukaisia oikeuksiaan.

Vaikka kansalaisoikeuksista on säädetty selkeästi EU:n lainsäädännössä, ne eivät aina toteudu 
käytännössä. Siksi useat ihmiset ovat pettyneet Euroopan yhdentymiseen. 
Vetoomusvaliokunta pyrkii korjaamaan puutteet asettamalla kansalaiset toimintansa 
keskipisteeksi. Hyödyntäen poliittista vaikutusvaltaansa se ryhtyy suoraan vuoropuheluun 
asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisten tai alueellisten viranomaisten kanssa ja yrittää 
löytää nopeita, muita kuin juridisia ratkaisuja sille esitettyihin epäkohtiin. Kun esitetään 
syytöksiä vakavista EU:n lainsäädännön rikkomuksista, joita on käsiteltävä edelleen 
Euroopan unionin tuomioistuimessa, vetoomusvaliokunta tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan 
komission kanssa rikkomusmenettelyn käynnistämiseksi. Kansalaisoikeuksia edistetään 
jatkuvasti ja ne turvataan vetoomusmenettelyn avulla.


