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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että EU:n oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja perusoikeuksia koskevat 
rakenteet ovat kehittyneet jatkuvasti Euroopan yhteisön (EY) perustamisesta lähtien, ja 
niitä on vahvistettu sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä että näihin 
rakenteisiin perättäisillä perussopimuksilla tehdyillä muutoksilla, ja että tällä hetkellä 
oikeusvaltioperiaate, demokratia ja perusoikeudet on nostettu Lissabonin sopimuksella 
yhteisistä periaatteista unionin perusarvoiksi; on vakaasti sitä mieltä, että tätä 
kehitysprosessia on edelleen vietävä eteenpäin;

2. muistuttaa, että EU on liittymisperusteissaan vahvistanut, että EU:n jäsenyys edellyttää, 
että ehdokasmaalla on vakaat instituutiot, joilla taataan demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen 
kunnioittaminen ja suojelu;

3. panee merkille ristiriidan siinä, että ennen liittymistään unioniin tulevia jäsenvaltioita 
tarkastellaan sen osalta, noudattavatko ne liittymiskriteereihin kirjattuja EU:n arvoja, 
mutta sen jälkeen, kun maista on tullut jäsenvaltioita, EU:lla ei ole tehokkaita välineitä 
valvoa näiden perusperiaatteiden noudattamista;

4. korostaa, että EU:n oikeudellisia perusperiaatteita koskevien seuranta-, arviointi- ja 
valvontamekanismien puuttuminen ei olisi ongelma, jos jäsenvaltiot noudattaisivat näitä 
periaatteita Euroopan unioniin liittymisensä jälkeen;

5. katsoo, että oikeusvaltion, demokratian ja perusoikeuksien tilanne on heikentynyt 
huomattavasti useissa jäsenvaltioissa, mikä on erittäin valitettavaa; pitää valitettavana, 
että covid-19-pandemiaa on myös käytetty joissakin jäsenvaltioissa rajoittamaan 
entisestään perusoikeuskirjaan kirjattuja kansalaisten oikeuksia ja perusvapauksia; 
korostaa, että tällaisia toimenpiteitä on seurattava jatkuvasti, jotta ne voidaan peruuttaa tai 
lopettaa heti, kun ne eivät enää ole ehdottoman välttämättömiä kansanterveyden 
suojelemiseksi;

6. korostaa, että oikeusvaltio liittyy olennaisesti demokratian ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen ja että siksi näitä kolmea periaatetta on seurattava yhdessä;

7. korostaa, että unionin perustana on joukko yhteisiä demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevia periaatteita, jotka on vahvistettu SEU-sopimuksen 2 artiklassa; 
uskoo vakaasti, että tarvitaan seurantamekanismia, jolla katetaan täysin SEU-sopimuksen 
2 artiklan vaatimukset ja jolla ei luoda arvohierarkiaa vaan joka käsittää kaikki unionin 
arvot ja varmistaa, että niitä arvioidaan asianmukaisesti; korostaa erityisesti, että on 
tärkeää edistää ja puolustaa oikeusvaltioperiaatetta, joka on yksi unionin perusarvoista ja 
tarkoittaa lainsäädäntöön perustuvaa yhteisöä ja jäsenvaltioiden velvollisuutta varmistaa 
tehokas oikeussuoja;
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8. muistuttaa, että EU:lla ei vieläkään ole tehokkaita mekanismeja EU:n arvoihin 
kohdistuvien järjestelmätason uhkien seurantaan, torjuntaan ja poistamiseen; panee tässä 
yhteydessä merkille komission tiedonannon oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta 
unionissa ja siinä esitetyt toimet; kehottaa komissiota panemaan ehdotetun 
oikeusvaltiotoimintakehyksen täytäntöön ilman aiheetonta viivytystä; pitää 
välttämättömänä pohdintaa siitä, miten tulevaisuudessa voidaan soveltaa tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia;

9. korostaa, että on tärkeää suunnitella objektiivinen näyttöön perustuva järjestelmä, jolla 
demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusvapauksien kunnioittamista arvioidaan 
oikeudenmukaisella ja puolueettomalla tavalla; toteaa, että tällaisen järjestelmän 
perustaminen on yhdistettävä unionin demokraattisen toiminnan vahvistamiseen; pitää 
valitettavana, että aiemmat vuoropuhelua koskevat pyynnöt tiettyjen hallitusten kanssa 
ovat johtaneet vain rajallisiin tuloksiin;

10. muistuttaa, että Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen on SEU-sopimuksen 6 artiklan 
2 kohdan mukainen oikeudellinen velvoite, ja toistaa, että liittymisprosessi on saatettava 
nopeasti päätökseen, jotta voidaan varmistaa ihmisoikeuksien suojelua koskeva 
johdonmukainen kehys kaikkialla Euroopassa ja vahvistaa edelleen perusoikeuksien ja -
vapauksien suojelua EU:ssa; kehottaa siksi komissiota tehostamaan pyrkimyksiä 
perussopimusten panemiseksi kaikilta osin täytäntöön ja saattamaan neuvottelut 
päätökseen ilman aiheetonta viivytystä;

11. vaatii, että unionin toimielinten on tehtävä keskenään vilpitöntä yhteistyötä SEU-
sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja siksi kaikkien olisi osallistuttava 
poliittisesti puolueettomalla tavalla unionin arvojen puolustamiseen perussopimusten 
määräysten mukaisesti; kehottaa hallinnoimaan tällaisia toimia toimielinten välisellä 
sopimuksella ja vahvistamaan olemassa olevia mekanismeja sekä laatimaan vuosittaisia 
kertomuksia kaikkien jäsenvaltioiden tilanteesta riippumattomien asiantuntijoiden 
paneelin arvioinnin pohjalta ja määrittämään ennalta ehkäiseviä ja korjaavia toimia;

12. katsoo, että tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi SEUT-sopimuksen 295 artiklan 
mukaisesti tulevassa unionin arvojen lujittamista koskevassa toimielinten välisessä 
sopimuksessa olisi myös vahvistettava selkeät menettelyt toimielinten välisen tämän alan 
yhteistyön koordinointia varten; katsoo, että olisi vältettävä tarpeetonta uusien 
rakenteiden luomista tai päällekkäisyyttä ja että nykyisten välineiden integrointia ja 
sisällyttämistä järjestelmään olisi pidettävä ensisijaisena vaihtoehtona;

13. korostaa, että tarvitaan seurantajärjestelmä, jossa tarkkaillaan tiiviisti tilannetta kaikissa 
jäsenvaltioissa; kehottaa sisällyttämään vuotuiseen seurantajaksoon keskustelun 
vuosikertomuksen päätelmistä neuvostossa ja parlamentin järjestämässä parlamenttien 
välisessä konferenssissa;

14. korostaa, että vuotuisessa seurantajaksossa olisi noudatettava avoimuuden, 
puolueettomuuden ja jäsenvaltioiden välisen tasa-arvon periaatteita sen kaikissa 
vaiheissa, sen olisi perustuttava objektiiviseen näyttöön, mitattavissa oleviin osoittimiin 
ja kriteereihin, sitä olisi suojeltava mahdollisilta pahantahtoisilta 
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disinformaatiostrategioilta ja sen olisi johdettava tehokkaisiin ja realistisiin 
toimenpiteisiin, kuten tarvittaessa rikkomusmenettelyihin tai seuraamuksiin;

15. korostaa, että Euroopan neuvostolla on keskeinen rooli demokratian, perusoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen seurannassa Euroopassa; vaatii siksi, että Euroopan 
neuvoston ja ennen kaikkea Venetsian komission kuulemiset olisi järjestettävä 
säännöllisesti ja että niiden arvioinnit olisi otettava huomioon uuden yhteisen 
seurantajärjestelmän arvioinneissa ja suosituksissa;

16. muistuttaa että vaikka oikeusvaltio mainitaan nimenomaisesti EU:n oikeudellisessa 
kehyksessä EU:lle ja sen jäsenvaltioille yhteisenä arvona (SEU-sopimuksen 2 artikla), 
EU:n perustamissopimuksissa sitä ei määritellä; huomauttaa, että oikeusvaltio on 
monimutkainen ja monessa suhteessa epämääräinen käsite ja siksi vuotuisen 
seurantajakson perustaminen edellyttäisi yksimielisyyttä kaikille jäsenvaltioille yhteisistä 
oikeusvaltion periaatteista; katsoo, että ehdoton vähimmäismääritelmä oikeusvaltiolle on 
järjestelmä, jossa lakeja sovelletaan ja niiden noudattamista valvotaan, ja että käsitteen 
määrittelyssä komission olisi käytettävä laajaa määritelmää, joka perustuu unionin 
tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä esitettyihin 
periaatteisiin sekä Venetsian komission laatimassa oikeusvaltion arviointiperusteiden 
luettelossa vahvistettuihin käsitteisiin ja periaatteisiin;

17. katsoo, että toimielinten olisi SEU-sopimuksen 11 artiklan mukaisesti käytävä avointa 
vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan edustajien ja sidosryhmien kanssa sekä toimielinten 
välistä sopimusta laadittaessa että vuotuista seurantajaksoa toteutettaessa, ja niiden 
näkemykset ja kannanotot olisi julkistettava tässä prosessissa ja sisällytettävä 
vuosittaisiin kertomuksiin; katsoo, että vuotuisessa seurantajaksossa olisi siksi määrättävä 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan säännöllisistä ja avoimista kuulemisista vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa; ehdottaa, että muiden EU:n toimielinten, elinten ja 
virastojen, kansainvälisten järjestöjen, oikeudellisten verkostojen ja yhdistysten, 
tiedemaailman ja ajatushautomoiden sekä jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien olisi 
tarvittaessa annettava oma panoksensa; 

18. huomauttaa, että Romanian ja Bulgarian liittyessä 1. tammikuuta 2007 EU:hun niitä 
varten perustettiin yhteistyö- ja seurantamekanismi siirtymätoimenpiteeksi, jolla 
avustetaan näitä kahta maata korjaamaan oikeuslaitoksen uudistamisen, korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden alalla esiintyviä puutteita, ja että 13 vuotta niiden 
liittymisestä mekanismia sovelletaan yhä molempiin maihin; katsoo, että mekanismi olisi 
korvattava vuotuisella seurantajaksolla, jota sovellettaisiin yhtäläisesti kaikkiin Euroopan 
unionin jäsenvaltioihin; katsoo, että komission mekanismissa määrittämiä edistystä 
koskevia vertailuarvoja voitaisiin käyttää vuotuisessa seurantajaksossa;

19. toteaa, että jäsenvaltioille olisi annettava vuotuisessa seurantajaksossa mahdollisuus 
esittää täysimääräisesti kantansa kaikkien jäsenvaltioiden tasa-arvosta haittaamatta 
kuitenkaan menettelyn tehokkuutta, ja korostaa, että on tärkeää, että jäsenvaltiot 
omaksuvat aktiivisen ja vastuullisen lähestymistavan vuotuiseen seurantajaksoon;

20. korostaa, että mikä tahansa järjestelmä on epätäydellinen ilman positiivisia kannustimia, 
kuten konkreettista rahoitusta ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokraattisia 
periaatteita edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseen; korostaa siksi, että 
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EU:n arvojen puolustamisen onnistumisen varmistamiseksi olisi vahvistettava 
asianmukainen taloudellinen tuki sellaisille kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka 
puolustavat demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia sekä kansallisella että 
alueellisella tasolla, kuten esitettiin ehdotuksessa asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmasta, sekä yleinen tuki yksityishenkilöille, jotka raportoivat EU:n arvojen 
rikkomisesta; korostaa, että on tärkeää säilyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä 
2021–2027 perusoikeuksien ja arvojen ohjelman lohko, joka koskee unionin arvoja;

21. vaatii, että vuotuinen seurantajakso sisällytetään täysimääräisesti asetukseen unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita1, ja että määrärahasiirrot kytketään 
seurantaprosessin tuloksiin ja samalla suojellaan unionin varojen lopullisten saajien ja 
edunsaajien oikeutettuja etuja; katsoo, että asetukseen on sisällytettävä kriteerejä ja 
indikaattoreita, jotka ovat riittävän yksityiskohtaisia ja mitattavissa, jotta voidaan 
arvioida oikeusvaltioperiaatteen loukkauksia ja käynnistää seuraamuksia;

22. katsoo, että vuotuisen seurantajakson yhteydessä tehtävien arviointien olisi vaikutettava 
komission päätöksiin, myös suosituksiin siitä, käynnistääkö se järjestelmällisiä 
rikkomusmenettelyjä; kehottaa komissiota hyödyntämän täysimääräisesti toimivaltaansa 
tässä asiassa;

23. korostaa lisäksi, että tuomioiden antamisen huomattava viivästyminen erityisesti 
oikeusvaltioon liittyvissä asioissa voi johtaa oikeusvaltion taantumisen aiheuttamaan 
peruuttamattomaan ja vakavaan vahinkoon, joten olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
Euroopan unionin tuomioistuimen mahdollisuuksien ja roolin vahvistamiseen 
oikeusvaltioperiaatteen puolustamisessa; katsoo, että tällainen vaihtoehto voisi olla 
nopeutettu menettely kaikissa tällaisissa tapauksissa soveltamalla järjestelmällisesti 
välitoimia; kehottaa komissiota pyytämään järjestelmällisesti tuomioistuinta määräämään 
SEUT-sopimuksen 279 artiklan mukaisia välitoimia kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät unionin arvoihin, erityisesti silloin, kun tällaisten toimien puuttuminen voi 
aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa EU:n kansalaisille tai unionin oikeusjärjestykselle, ja 
esittämään sakkojen maksamismääräyksiä koskevia pyyntöjä tapauksissa, joissa 
välitoimia ei ole noudatettu SEUT-sopimuksen 260 artiklan mukaisesti;

24. vaatii, että vuotuisen jakson lisäksi Euroopan parlamentin tai neuvoston olisi voitava 
pyytää komissiota laatimaan tilanteesta kiireellinen kertomus poikkeuksellisissa 
erityistapauksissa, jotka ovat perusteltuja demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien 
loukkausten mahdollisten seurausten vakavuuden ja niiden vaikutusten laajuuden vuoksi;

25. korostaa, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi antaa mahdollisuuden 
ymmärtää paremmin tarvetta suojella unionin perusarvoja ja puuttua kriisiin, ja se voisi 
näin ollen tarjota tilaisuuden keskustella siitä, että perussopimuksiin sisällytettäisiin 
prosessi, jonka avulla niiden täytäntöönpanoa voidaan tehostaa; korostaa, että konferenssi 
antaa uuden sysäyksen eurooppalaiselle keskustelulle Euroopan demokratian 
vahvistamisesta;

1 Ehdotus asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita – COM(2018)0324 final.
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26. ehdottaa, että 7 artiklan tehokkuutta tehostetaan varmistamalla parlamentin läsnäolo 
7 artiklaa koskevissa kuulemisissa ja poistamalla vaatimus yksimielisyydestä ja 
vahvistamalla seuraamusmekanismia, jos perussopimuksia muutetaan tulevaisuudessa;

27. kehottaa vahvistamaan Euroopan unionin tuomioistuinta ottamalla käyttöön kansalaisten 
henkilökohtaista valitusta koskeva väline; korostaa, että on tarpeen perustaa 
perustuslakikysymysten sovittelumekanismi; ehdottaa, että näistä aiheista keskustellaan 
tulevassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa;

28. kehottaa tarkistamaan perusoikeusvirastosta 15. helmikuuta 2007 annettua neuvoston 
asetusta (EY) N:o 168/2007, jotta voidaan vahvistaa viraston toimeksiantoa ja sen 
valmiuksia puolustaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja arvoja ja antaa omasta 
aloitteestaan ei-sitovia lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista ja edistää viraston 
järjestelmällisiä kuulemisia.
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