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EHDOTUKSET

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
88 ja 218 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 49 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 
19 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen rikospoliisijärjestön (ICPO-Interpol) perussäännön) ja 
erityisesti sen 2 artiklan, jonka mukaan järjestön on toimittava ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen hengessä, sekä 3 artiklan, jossa 
puolueettomuusperiaatteen mukaisesti järjestöä kielletään ehdottomasti harjoittamasta 
minkäänlaista poliittista, sotilaallista, uskonnollista tai rotuun liittyvää väliintuloa tai 
toimintaa,

– ottaa huomioon vuonna 1957 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista 
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen, jota on päivitetty lisäpöytäkirjoilla vuosina 
1975, 1978, 2010 ja 2012,

– ottaa huomioon joulukuussa 1998 annetun YK:n julistuksen yksilöiden, ryhmien ja 
yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja erityisesti sen 6 artiklan,

– ottaa huomioon Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 
pöytäkirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen ja erityisesti sen 5 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon marraskuussa 2018 julkaistun Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun 
katsauksen EU:n tuesta ihmisoikeuksien puolustajille kaikkialla maailmassa (”EU 
support for human rights defenders around the world”),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan tilaaman ja 
unionin ulkoasioiden pääosaston ulkoasioiden politiikkayksikön tammikuussa 2019 
laatiman tutkimuksen Interpolin kansainvälisten etsintäkuulutusten väärinkäytöstä ja 
vaikutuksista ihmisoikeuksiin – viimeaikainen kehitys (”Misuse of Interpol’s Red 
Notices and impact on human rights – recent developments”),

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöslauselman nro 2315, joka koskee Interpolin uudistamista ja 
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luovutusmenettelyjä: luottamuksen rakentaminen torjumalla väärinkäytöksiä (”Interpol 
reform and extradition proceedings: building trust by fighting abuse”),

– ottaa huomioon luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja 
Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (ICPO- INTERPOL) välisestä 
yhteistyösopimuksesta 19. heinäkuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (EU) 
2021/13121,

– ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan päätöslauselman, joka hyväksyttiin ennen 
Istanbulissa 23.–25. marraskuuta 2021 pidettyä Interpolin 89. yleiskokousta,

A. ottaa huomioon, että Interpol on yksi maailman suurimmista kansainvälisistä 
rikospoliisijärjestöistä ja että sillä on tärkeä rooli kaikkialla maailmassa;

B. ottaa huomioon, että komissio aloitti joulukuussa 2021 EU:n puolesta neuvottelut 
kansainvälisestä sopimuksesta, jolla pyritään vahvistamaan yhteistyötä Interpolin 
kanssa, mukaan lukien pääsy järjestön tietokantoihin sekä operatiivisen ja strategisen 
yhteistyön vahvistaminen; ottaa huomioon, että komission odotetaan saattavan nämä 
neuvottelut päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä;

C. ottaa huomioon, että sopimus antaisi EU:n virastoille mahdollisuuden käyttää Interpolin 
tietokantoja toimeksiantojensa mukaisesti ja vastata operatiivisiin tarpeisiin;

D. katsoo, että on löydettävä kohtuullinen tasapaino vakavien rikosten 
rankaisemattomuuden ehkäisemisen ja sellaisten henkilöiden oikeuksien 
kunnioittamisen välillä, joiden tietoja Interpol vaihtaa tai joiden tietoja vaihdetaan 
Interpolin kanssa;

E. ottaa huomioon, että kansainvälisten etsintäkuulutusten määrä on kasvanut 
dramaattisesti viime vuosikymmenen aikana;

F. ottaa huomioon, että Interpol on uudistanut ja vahvistanut kansainvälisten 
etsintäkuulutustensa tarkistusprosesseja; toteaa kuitenkin, että edelleen on vakavana 
huolena, että autoritaariset valtiot väärinkäyttävät datan jakamista ihmisoikeuksien 
puolustajien vainoamiseksi tarkoituksellisen kohteeksi ottamisen ja muiden 
väärinkäytösten muotojen kautta;

G. ottaa huomioon, että Interpolin tietojen, myös kansainvälisten etsintäkuulutusten ja 
tiedotteiden, jakamisella voi olla vakavia kielteisiä vaikutuksia niiden kohteena olevien 
henkilöiden ihmisoikeuksiin, mukaan lukien oikeus vapauteen ja turvallisuuteen sekä 
oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

H. ottaa huomioon, että poliittisesti motivoidut kansainväliset etsintäkuulutukset antavat 
autoritaarisille hallituksille mahdollisuuden vainota ihmisoikeuksien puolustajia ja 
poliittisia ja muita vastustajia kyseisten maiden rajojen ulkopuolella;

I. toteaa, että Interpolilla on omien sääntöjensä mukaan velvollisuus olla avustamatta 
jäseniä, jotka rikkovat kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä; ottaa huomioon, että 
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tietojenkäsittelyä koskevien Interpolin sääntöjen 131 artiklassa määrätään 
mahdollisuudesta keskeyttää pääsy Interpolin tietokantoihin, jos kansallisella 
keskustoimistolla tai kansainvälisellä yhteisöllä on vaikeuksia käsitellessään tietoja 
Interpolin tietojärjestelmässä tai jos se ei täytä velvollisuuksiaan;

1. korostaa, että yhteistyö ja tietojenvaihto ovat tärkeitä välineitä rikollisuuden ja 
terrorismin torjunnassa ja oikeuden tavoittelussa, mutta niiden on oltava kohdennettuja 
ja niiden käyttöön on yhdistettävä yhteisiä suojatoimia ja tarkastuksia;

2. katsoo olevan ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että lopullisessa sopimuksessa löydetään 
kohtuullinen tasapaino vakavien rikosten rankaisemattomuuden ehkäisemisen ja niiden 
henkilöiden oikeuksien kunnioittamisen välillä, joiden tietoja Interpol vaihtaa tai joiden 
tietoja sen kanssa vaihdetaan;

3. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan Europolin yhteistyön yhteydessä antamaansa 
sitoumusta ja tukemaan Interpolia nykyisten normien edistämisessä ja parantamisessa;

4. toteaa, että on olemassa riski, että jotkin Interpolin jäsenet käyttävät tietoja väärin; 
korostaa siksi, että EU:n ja Interpolin on ryhdyttävä tehokkaampiin toimiin Interpolin 
jäseniä vastaan erottamalla jäsenet, jotka eivät noudata kansainvälistä oikeutta ja 
Interpolin omia sääntöjä, ja epäämällä niiltä pääsyn EU:n ja muiden kolmansien maiden 
tietokantoihin;

5. tuomitsee jyrkästi eräiden valtioiden harjoittaman Interpolin ilmoitusjärjestelmän 
väärinkäytön vastustajien vainoamiseksi niiden rajojen ulkopuolella;

6. kehottaa komissiota perussopimusten valvojana käyttämään vaikutusvaltaansa 
Interpolissa tukeakseen tarvittavia uudistuksia, jotta Interpol kunnioittaisi 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja pysyisi laillisen kansainvälisen poliisiyhteistyön 
tehokkaana välineenä, vaatimalla toimenpiteitä, joilla

a. varmistetaan, että EU:n elinten Interpolille siirtämät henkilötiedot suojataan 
riittävästi väärinkäytöltä, sisällyttämällä sopimukseen riittävät suojatoimet;

b. tehostetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten ihmisoikeusriskien arviointia 
koskevia suuntaviivoja, johdonmukaisten ihmisoikeusnormien soveltamista 
kansainvälisten etsintäkuulutusten ja tiedotteiden käsittelyyn sekä tehostettuja 
valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmiä ja jälkikäteisvalvontaa;

c. parannetaan tehokkuutta ilmoitusten peruuttamisprosessin lyhentämiseksi;

d. lisätään avoimuutta esimerkiksi julkistamalla tilastotietoja kansainvälisiä 
etsintäkuulutuksia koskevista pyynnöistä;

e. tehostetaan valitusmekanismia tekemällä siitä nopeampi, interaktiivisempi ja 
avoimempi;

f. lopetetaan poliittisin perustein tehdyt etsintäkuulutukset muun muassa 
määräämällä tehokkaammin korjaavia toimia niille jäsenvaltioille, jotka rikkovat 
usein Interpolin sääntöjä.
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