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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 
ja sisäasioiden valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. katsoo, että kansallisten oikeusjärjestelmien riippumattomuus, laatu ja tehokkuus ovat 
ratkaisevan tärkeitä, jotta oikeusjärjestelmä olisi vaikuttava kansalaisten ja yritysten 
kannalta yksityis-, kauppa- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa; ottaa huomioon, että 
EU:n oikeusalan tulostaulu tarjoaa merkittäviä tietoja näistä muuttujista ja on 
vertailuväline;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa todetaan, että 
unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa (perusoikeuskirja), jolla on sama oikeudellinen arvo kuin 
perussopimuksilla; ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen ohjauksessa 
jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset soveltavat perusoikeuskirjaa ainoastaan pannessaan 
täytäntöön unionin lainsäädäntöä, mutta yhteisen oikeus-, oikeudenkäyttö- ja 
oikeusvaltiokulttuurin edistämiseksi on tärkeää, että perusoikeuskirjassa vahvistetut 
oikeudet otetaan aina huomioon myös yksityisoikeudellisissa ja hallinnollisissa 
menettelyissä;

1. katsoo, että demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla unionin 
järjestelmällä olisi ensisijaisesti pyrittävä ehkäisemään kaikki SEU-sopimuksen 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy tällaisten arvojen rikkomista koskeva selvä vaara ja 
olisi sovellettava SEU-sopimuksen 7 artiklaa, kunnioittaen samalla SEU-sopimuksen 
4 ja 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita; muistuttaa, 
että EU:n arvojen noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa kielteisesti itse Euroopan 
yhdentymishankkeeseen, erityisesti kun on kyse Euroopan unionin kansalaisten 
perusoikeuksista, sillä se voi heikentää jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta; panee 
merkille, että unionilla ei ole oikeudellisesti sitovaa järjestelmää, jonka avulla voitaisiin 
valvoa säännöllisesti unionin arvojen noudattamista jäsenvaltioissa ja unionin 
toimielimissä; katsoo, että tällaisen mahdollisen mekanismin päätarkoituksena olisi 
oltava näiden arvojen vakavan loukkaamisen selvän vaaran ehkäiseminen ja siihen 
puuttuminen; katsoo tässä yhteydessä, että kaikissa tulevissa ehdotuksissa toimielinten 
väliseksi sopimukseksi demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta 
unionin sopimuksesta olisi painotettava ennaltaehkäiseviä ja korjaavia elementtejä; 
korostaa, että on varmistettava täysi objektiivisuus laadittaessa arviointimittareita ja 
-kriteereitä osana demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevaa järjestelmää;

2. pitää erittäin tärkeänä, että järjestelmän mukainen säännöllinen uudelleentarkastelu 
perustuu demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien erottamattomaan suhteeseen ja 
kattaa kaikki näkökohdat, jotka luetellaan parlamentin ehdotuksen demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevaa Euroopan unionin sopimusta koskevaksi 
toimielinten väliseksi sopimukseksi 7 artiklassa; kehottaa komissiota perussopimusten 
valvojana vahvistamaan entisestään perusoikeuskirjan soveltamista koskevaa 
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vuosittaista raportointiaan käynnistämällä seurannan ja vuoropuhelun jäsenvaltioiden 
kanssa tulevan demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan järjestelmän 
puitteissa, jotta voidaan varmistaa, että yksityis-, hallinto-, kauppa- ja prosessioikeutta 
koskevat kansalliset lainsäädännölliset ja oikeudelliset toimenpiteet ja käytännöt ovat 
perusoikeuskirjan määräysten mukaisia;

3. korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten on aina toimittava lain asettamissa 
rajoissa riippumattoman ja puolueettoman oikeuslaitoksen valvonnassa, ja muistuttaa, 
että oikeusvarmuusperiaate on olennaisen tärkeä oikeusjärjestelmiä ja 
oikeusvaltioperiaatetta kohtaan tunnetun luottamuksen varmistamiseksi; korostaa, että 
riippumattoman ja puolueettoman oikeuslaitoksen tarjoama tehokas oikeussuoja, 
oikeusvarmuus, oikeussuojan toteutuminen, toimeenpanovallan mielivaltaisen käytön 
kielto ja yhdenvertaisuus lain edessä ovat oikeusvaltion välttämättömiä kulmakiviä; 
painottaa, että tuomioistuinten riippumattomuutta koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä 
sen varmistamista, että kaikkia unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia, sekä aineellisia 
että menettelyllisiä oikeuksia, suojellaan; korostaa, että oikeuslaitoksen 
riippumattomuus on olennainen osa oikeudellista päätöksentekoa ja vaatimus, joka 
perustuu SEU-sopimuksen 19 artiklassa vahvistettuun tehokkaan oikeussuojan 
periaatteeseen; toistaa kehotuksensa korvata olemassa olevat, näiden kysymysten 
seurantaa koskevat osittain sovellettavat välineet, kuten Romaniaa ja Bulgariaa koskeva 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavalla perusteellisella 
ja yhdenmukaistetulla analyysillä;

4. on huolissaan viimeaikaisista oikeusvaltioon kohdistuneista hyökkäyksistä, joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on ollut vaarantaa oikeuslaitoksen riippumattomuus, ja 
toteaa, että ne asettavat kyseenalaiseksi Euroopan unionin toiminnan oikeudellisen, 
poliittisen ja taloudellisen perustan; korostaa, että jokainen kansallinen tuomioistuin on 
myös eurooppalainen tuomioistuin; kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä vastustaakseen kansallisten hallitusten mahdollisia 
pyrkimyksiä vaarantaa oikeuslaitoksensa riippumattomuus ja kehottaa sitä tiedottamaan 
parlamentille hyvissä ajoin tällaisista tilanteista; panee merkille vuonna 2020 julkaistun 
EU:n oikeusalan tulostaulun päätelmän, jonka mukaan kansalaiset aivan oikein pitävät 
hallituksen ja poliitikkojen asioihin sekaantumista pääasiallisena syynä 
oikeusjärjestelmiensä riippumattomuuden puutteeseen; katsoo tässä yhteydessä, että 
vallanjaon periaatteesta seuraa, että tuomareille määrättäviä kurinpitoseuraamuksia 
tutkivat ja niistä päättävät henkilöt olisi nimitettävä tavalla, johon ei kohdistu poliittista 
vaikuttamista, ja katsoo, että muiden tuomarien olisi ehdotettava nykyisten kansallisten 
tuomarineuvostojen jäseniä ja valittava heidät;

5. pitää erittäin tärkeänä toukokuussa 2019 annettua Sibiun julistusta, jossa EU:n johtajat 
sitoutuivat yksimielisesti suojelemaan jatkossakin elämäntapaamme, demokratiaa ja 
oikeusvaltiota Euroopan unionissa; kehottaa siksi komissiota, Eurooppa-neuvostoa ja 
neuvostoa asettamaan etusijalle tällä alalla toteutettavat toimet erityisesti autokraattisiin 
ja epäliberaaleihin suuntauksiin useissa jäsenvaltioissa johtaneen covid-19-kriisin 
jälkimainingeissa;

6. korostaa, että oikeusvaltion puitteissa vahvistettu ja demokratian periaatteeseen 
perustuva vaatimusjärjestelmä luotiin alun perin ja sisällytettiin perussopimuksiin, jotta 
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voidaan parantaa EU:n toimielinten demokraattista ja tehokasta toimintaa ja siten antaa 
niille mahdollisuus hoitaa tehtävänsä yhtenäisessä institutionaalisessa kehyksessä;

7. korostaa, että Euroopan unionin olisi täytettävä tehtävänsä ja tarkasteltava 
toimielimiään sen selvittämiseksi, onko niiden toiminta demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteiden mukaista;

8. painottaa, että oikeusalan ammattilaisten koulutus on olennaisen tärkeää unionin 
oikeuden asianmukaisen täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta ja siten keskinäisen 
luottamuksen ja oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan yhteisen eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisen kannalta; katsoo, että tällaiseen koulutukseen on 
annettava riittävä rahoitus ja että tulevassa EU:n oikeusalan koulutusstrategiassa on 
kiinnitettävä enemmän huomiota ja annettava enemmän resursseja oikeussuojan 
toteutumiseen sekä oikeusvaltioperiaatteen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia kysymyksiä 
koskevaa koulutusta, jotta tuomarit ovat paremmin valmistautuneita vastustamaan 
kohtuutonta painostusta; korostaa erityisesti, että tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on varmistettava riittävä rahoitus oikeusalan ja perusoikeuksien ja 
arvojen alakohtaisille ohjelmille, koska näillä ohjelmilla pyritään edistämään yhteisen 
eurooppalaisen oikeusjärjestelmäkulttuurin, oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n arvojen 
kehittämistä ja varmistamaan se; kehottaa komissiota kehittämään oikeusalan koulutusta 
koskevia yhteisiä normeja ja edistämään oikeusalan koulutusta koskevaa 
institutionaalista yhteistyötä EU:ssa; kehottaa komissiota myös tehostamaan edelleen 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa koskevia tiedotustoimiaan edistämällä ja 
rahoittamalla peruskirjaan keskittyviä koulutusmoduuleja kansallisille tuomareille ja 
oikeusalan toimijoille;

9. suhtautuu myönteisesti siihen, että eurooppalaiset verkostot ovat tähän asti olleet 
keskeisessä asemassa edistettäessä ajatusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa unionin 
oikeusjärjestelmässä; kehottaa komissiota määrittämään lisätoimenpiteitä näiden 
verkostojen, kuten Euroopan juridisen koulutusverkoston, tukemiseksi, jotta ne voivat 
keskittyä hankkeisiin, joilla edistetään oikeusvaltiota, erityisesti jäsenvaltioissa, joissa 
on tämän tyyppisiä ongelmia;

10. tuomitsee kaikenlaisen tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuvan pakottamisen, häirinnän, 
painostuksen, pelottelun ja/tai fyysisen tai sanallisen väkivallan, erityisesti heidän 
yksityiselämässään, kodeissaan tai perheympäristöissään; katsoo, että tuomareiden ja 
asianajajien olisi voitava hoitaa tehtävänsä ilman, että viranomaiset tai virkamiehet 
kyseenalaistavat heidän legitiimiytensä, kykynsä tai riippumattomuutensa;

11. panee merkille, että koulutukseen osallistumisen tasossa on edelleen huomattavia eroja 
jäsenvaltioiden ja oikeusalan eri ammattien välillä; kehottaa komissiota yksilöimään 
näiden erojen syyt ja käsittelemään niitä tulevassa EU:n oikeusalan koulutusstrategiassa 
sekä arvioimaan näiden erojen vaikutusta jäsenvaltioiden oikeuslaitosten 
riippumattomuuteen, laatuun ja tehokkuuteen;

12. painottaa oikeusalan koulutuksen mahdollisuuksia parantaa kansallisten tuomioistuinten 
ja Euroopan unionin tuomioistuimen välistä vuoropuhelua erityisesti 
ennakkoratkaisupyyntöjen käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja SEU-sopimuksen 



PE652.513v03-00 6/10 AD\1213797FI.docx

FI

5 artiklassa vahvistetun unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen vuorovaikutuksen 
avulla; muistuttaa, että ennakkoratkaisut selventävät tapaa, jolla unionin oikeutta on 
sovellettava; katsoo, että tämän menettelyn käyttö mahdollistaa unionin oikeuden 
yhdenmukaisen tulkinnan ja täytäntöönpanon; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja helpottamaan edelleen tuomioistuinten ja oikeusalan toimijoiden välistä 
vuoropuhelua edistämällä säännöllistä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jotta 
voidaan vahvistaa ja edistää demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin perustuvaa 
EU:n oikeusaluetta; korostaa, että perustuslaillisesta valvonnasta vastaavien elinten on 
tehtävä tiiviimpää yhteistyötä; kehottaa komissiota yksilöimään toimenpiteitä, joilla 
edistetään ja tuetaan Euroopan perustuslakituomioistuinten konferenssin hankkeita;

13. panee merkille vuonna 2020 julkaistun EU:n oikeusalan tulostaulun päätelmän, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja vireillä olevien asioiden 
määrässä ja ruuhkautuminen on lisääntynyt joissakin jäsenvaltioissa; toteaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen suojelu riippuu oikeusjärjestelmien tehokkuudesta ja että 
oikeudenkäytössä ei pitäisi olla kaksitahtista unionia;

14. huomauttaa, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välisen yleistason vertailun 
mahdollistavan EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena kartoituksena;

15. panee merkille vuonna 2020 julkaistun EU:n oikeusalan tulostaulun päätelmän, jonka 
mukaan kaikki jäsenvaltiot eivät tarjoa tieto- ja viestintätekniikan koulutusta, jonka 
tavoitteena on mukautua digitalisaatioon ja helpottaa oikeussuojan saatavuutta uuden 
teknologian avulla ja antaa tuomareille mahdollisuus kehittää osaamistaan mm. 
tuomioistuinten hallinnon ja oikeusetiikan alalla, ja toteaa, että tällaista koulutusta 
saavien tuomareiden osuus on vähäinen useimmissa maissa; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota korostamaan tieto- ja viestintätekniikan koulutusta tulevassa EU:n 
oikeusalan koulutusstrategiassa; kehottaa lisäksi komissiota edistämään nopeampaa 
digitalisoimista jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien kaikilla tasoilla, käyttämään 
tekoälyä keinona parantaa oikeussuojan saatavuutta ja tukemaan tieto- ja 
viestintätekniikan välineiden standardointia ja yksinkertaistamista; kehottaa komissiota 
arvioimaan tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita keinoja, joita jäsenvaltiot ovat 
asettaneet tuomareiden ja kansalaisten käyttöön menettelyjen nopeuttamiseksi ja 
oikeussuojan saatavuuden, mukaan luettuna mahdollisuus seurata 
tuomioistuinmenettelyä verkossa, helpottamiseksi erityisesti vammaisille kansalaisille 
tai haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten kansallisiin vähemmistöihin ja 
maahanmuuttajiin kuuluville kansalaisille; viittaa lisäksi vuonna 2020 julkaistun EU:n 
oikeusalan tulostaulun päätelmään, jonka mukaan maanlaajuinen tiedonkeruu kaikilta 
oikeudenaloilta ei ole vieläkään mahdollista kaikissa jäsenvaltioissa, ja muistuttaa, että 
tietojen saatavuus on arvokas ja tarpeellinen arviointiväline;

16. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota riittävin varoin rahoitettujen 
oikeusapujärjestelmien täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja tarjotun oikeusavun laatuun 
ja kohtuuhintaisuuteen sekä oikeuskäsittelyn pituuteen ja avoimuuteen sekä arvioimaan 
mahdollisia esteitä, jotka tällä hetkellä estävät ilman resursseja olevia kansalaisia 
käyttämästä tehokkaasti oikeussuojakeinoja; kehottaa komissiota myös tarkastelemaan 
oikeudellisten kulujen perimismahdollisuutta, koska sillä voi myös olla pelotevaikutus 
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oikeussuojan saatavuuden kannalta; panee merkille vuonna 2020 julkaistun EU:n 
oikeusalan tulostaulun päätelmän, jonka mukaan oikeusavun saatavuus on heikentynyt 
joissakin jäsenvaltioissa vuosien mittaan; korostaa, että oikeusavun saatavuudella ja 
oikeudenkäyntimaksujen määrällä voi olla merkittävä vaikutus oikeussuojan 
toteutumiseen ja ne voivat myös vaikuttaa myös siten, että köyhät luopuvat 
oikeussuojakeinojen käyttämisestä;

17. panee merkille, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa tunnustetaan 
oikeus hyvään Euroopan unionin hallintoon; toteaa, että unionin toimivallan 
lisääntyessä unionin kansalaiset joutuvat yhä useammin tekemisiin unionin toimielinten, 
elinten, laitosten ja virastojen kanssa, mutta heidän prosessuaalisia oikeuksiaan ei aina 
turvata riittävällä tavalla; panee merkille, että nykyiset hyvää hallintotapaa koskevat 
säännöt ja periaatteet ovat hajallaan lukuisissa eri lähteissä; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti unionissa on välttämätöntä varmistaa, että 
prosessuaaliset oikeudet ja velvollisuudet ovat aina riittävän hyvin määritellyt ja että 
niitä kehitetään ja noudatetaan aina riittävällä tavalla; palauttaa mieliin 15. tammikuuta 
2013 ja 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselmat avoimesta, tehokkaasta ja 
riippumattomasta Euroopan unionin hallinnosta; katsoo, että unionin olisi näytettävä 
esimerkkiä ja hyväksyttävä hallinnollisia menettelysääntöjä, ja kehottaa tässä 
yhteydessä jälleen kerran komissiota esittämään ehdotuksen asetukseksi Euroopan 
unionin hallintomenettelystä;

18. kehottaa komissiota pohtimaan, miten ryhmäkanteita koskevia menettelyjä käytetään 
jäsenvaltioissa, ja auttamaan niitä oikeusjärjestelmien tehokkuuden ja saatavuuden 
parantamisessa erityisesti menettelyjen tehokkuuden ja kustannusten osalta;

19. tuomitsee kaikki tapaukset, joissa tuomioistuimessa nostettuja kanteita voidaan käyttää 
väärin arvoja ja oikeuksia vastaan, joita kaikkien oikeusjärjestelmien on suojeltava; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan kaikkia tapauksia, joissa tuomioistuimessa 
nostettuja kanteita ja vastaajalle niistä aiheutuvia taloudellisia kustannuksia käytetään 
jäsenvaltioissa oikeusvaltiokulttuurin vastaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi vapaiden ja 
moniarvoisten tiedotusvälineiden ja riippumattomien tieteenharjoittajien, tutkijoiden, 
ammattiyhdistysaktiivien, ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisjärjestöjen 
olemassaoloa uhkaaviin toimiin; kehottaa lisäksi komissiota toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet ja toimenpiteet sille perussopimuksissa annettujen valtuuksien 
mukaisesti tällaisten käytäntöjen lopettamiseksi ja ne sallivien toimijoiden 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi;

20. korostaa, että väärinkäytösten paljastajilla on ratkaiseva rooli oikeusvaltioperiaatteen 
suojelussa unionissa ja jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti unionin 
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 23. lokakuuta 2019 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/19371 saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamista;

21. katsoo, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja rakenteessa edelleen 
esiintyviin sukupuolieroihin on puututtava ja niiden monimuotoisuutta, myös etnistä ja 
kulttuurista monimuotoisuutta, on edistettävä oikeusjärjestelmien laadun, 
puolueettomuuden, tehokkuuden ja riippumattomuuden parantamiseksi; panee merkille 

1 EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17.
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vuonna 2020 julkaistun EU:n oikeusalan tulostaulun päätelmän, jonka mukaan 
useimmissa jäsenvaltioissa naisten osuus korkeimpien oikeuksien tuomareista on 
edelleen alle 50 prosenttia.
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