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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:

1. katsoo, että demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä vaara ja 
olisi sovellettava SEU-sopimuksen 7 artiklaa;

2. korostaa, että riippumaton ja puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion välttämätön 
kulmakivi; painottaa, että tuomioistuinten riippumattomuutta koskeva vaatimus on 
olennainen osa perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin sekä sen varmistamista, että kaikkia unionin oikeudesta johtuvia 
oikeuksia suojellaan; korostaa, että jokainen kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin oikeutta; on huolissaan siitä, että viimeaikaiset 
hyökkäykset oikeusvaltiota vastaan ovat koostuneet pääasiassa yrityksistä vaarantaa 
oikeuslaitoksen riippumattomuus;

3. 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 tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen ja 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden edistämiseen ja siihen on sisällytettävä osaamista ja 
oikeusalan ulkopuolisia kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta tuomarit ovat paremmin 
valmistautuneita vastustamaan kohtuutonta painostusta; 

4. 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;

5. painottaa oikeusalan koulutuksen mahdollisuuksia parantaa kansallisten tuomioistuinten 
ja Euroopan unionin tuomioistuimen välistä vuoropuhelua erityisesti 
ennakkoratkaisupyyntöjen käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja unionin oikeuden 
ensisijaisuuden välisen vuorovaikutuksen avulla;

6. huomauttaa, että, jäsenvaltioiden välisen yleistason vertailun mahdollistavan EU:n 
oikeusalan tulostaulun ja unionin arvoja koskevan vuotuisen seurantakertomuksen olisi 
täydennettävä toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen tilanteen perusteellisena 
laadullisena kartoituksena;
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7. kehottaa komissiota arvioimaan tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita keinoja, 
joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi 
kansalaisille ja erityisesti vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten kansallisille vähemmistöille ja maahanmuuttajille;

8. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota riittävin varoin rahoitettujen 
oikeusapujärjestelmien täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja tarjotun oikeusavun laatuun 
sekä arvioimaan mahdollisia esteitä, jotka tällä hetkellä estävät ilman resursseja olevia 
kansalaisia käyttämästä tehokkaasti oikeussuojakeinoja;

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

10. korostaa, että väärinkäytösten paljastajilla on ratkaiseva rooli oikeusvaltioperiaatteen 
suojelussa jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti unionin oikeuden 
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamista;

11. katsoo, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja rakenteessa edelleen 
esiintyviin sukupuoli- ja kulttuurieroihin on puututtava niiden laadun, tehokkuuden ja 
riippumattomuuden parantamiseksi.


