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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 
muuttamisesta (COM(2020)0225),

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 
2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/20071, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan 
yleissopimuksen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 6, 7 artiklan ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, Euroopan unionin 
neuvoston ja Euroopan komission yhteisen julkilausuman erillisvirastoista ja yhteisen 
lähestymistavan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikön toukokuussa 2020 julkaiseman 
perusoikeusvirastosta annetun asetuksen tarkistamista koskevan tutkimuksen 
”Strengthening the Fundamental Rights Agency – The Revision of the Fundamental 
Rights Agency Regulation”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
väliaikaisen mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että ehdotus neuvoston asetukseksi on edistysaskel perusoikeusviraston 
toiminnan tehostamisessa, sillä siinä virastolle annetaan valtuudet toimia 
täysimääräisesti kaikilla unionin toimivaltaan kuuluvilla aloilla ja selvennetään sen 
tehtävät ja työmenetelmät;

B. katsoo, että perusoikeusviraston roolia riippumattomana ja täysivaltaisena EU:n 
virastona ja perusoikeuksien valvojana olisi vahvistettava entisestään; 

1 EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
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C. katsoo, että EU:n pyrkimykset vahvistaa ulkoista ulottuvuutta olisi otettava huomioon 
ottamalla perusoikeusvirasto entistä tiiviimmin mukaan yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan alaa koskevien unionin ja sen jäsenvaltioiden toimien ja toiminnan 
seurantaan ja valvontaan;

D. katsoo, että kansainvälinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa on yhä tärkeämpää 
globalisoituneessa maailmassa perusoikeuksien riittävän suojelun takaamiseksi;

E. katsoo, että EU:n kansalaisten luottamuksen lisääminen poliisi- ja oikeusviranomaisten 
työhön edellyttää, että unionin ja sen jäsenvaltioiden toimia ja toimintaa seurataan ja 
valvotaan riittävästi, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat perusarvoja, ja toteaa 
perusoikeusviraston toiminnan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella olevan 
tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeää;

1. panee merkille perusoikeusviraston tavoitteet tarjota perusoikeuksia koskevia tietoja, 
neuvontaa ja asiantuntemusta ja puolustaa ja suojata perusoikeuksia EU:ssa; korostaa 
sen roolia unionin ja sen jäsenvaltioiden tukijana, kun ne toteuttavat perusoikeuksiin 
liittyviä toimenpiteitä tai määrittelevät niihin liittyviä toimintalinjoja;

2. korostaa, että antisemitismi on monimutkainen ilmiö ja sen torjumiseksi on toteutettava 
kokonaisvaltaisia toimia kaikilla politiikan aloilla; muistuttaa, että juutalaisvihan ja 
antisemitismin lisääntyminen vaarantaa demokraattisia arvojamme; panee erittäin 
huolestuneena merkille antisemitistisen vihapuheen lisääntymisen; korostaa, että tämän 
vuoksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin; 

3. vahvistaa olevansa valmis antamaan perusoikeusvirastolle valtuudet toimia 
täysimääräisesti kaikilla unionin toimivaltaan kuuluvilla aloilla ja toteuttaa tehtävänsä 
EU:n lainsäätäjien suunnittelemalla tavalla ja siten olemaan valmis määrittelemään 
periaatteet ja edellytykset hyväksyntänsä antamiselle;

4. pyytää neuvostoa ottamaan huomioon seuraavat seikat perusoikeusvirastoa koskevaa 
asetusta muutettaessa:

i) Asetuksen soveltamisala

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvien muutosten vuoksi termi ”yhteisö” 
olisi korvattava termillä ”unioni” koko asetuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
perusoikeusviraston toiminta-aloihin olisi kuuluttava unionin tai jäsenvaltioiden 
toiminta tai toimet, jotka liittyvät tai kuuluvat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
toimintakehykseen ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen.

ii) Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Tarkkailijana toimivien jäsenten asemaa ei tulisi rajata vain ehdokasmaille tai vakautus- 
ja assosiaatiosopimuksen tehneille maille, vaan tarkkailijan aseman tulisi olla 
mahdollinen muillekin kolmansille maille, kuten Euroopan talousalueen / Euroopan 
vapaakauppaliiton maille, Yhdistyneelle kuningaskunnalle brexitin jälkeen ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille.
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iii) Toiminta-alat

Rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden torjunnan lisäksi 
antisemitismin torjunta olisi mainittava perusoikeusviraston toiminta-aloissa eikä 
ainoastaan johdanto-osan kappaleessa. Tämä olisi yhdenmukaista niiden toimien 
kanssa, joita perusoikeusvirasto on toteuttanut antisemitististen tapausten osalta 
vuodesta 2009 lähtien päivittämällä vuosittain kunkin jäsenvaltion tilannetta koskevat 
tiedot.

iv) Vuotuiset ja monivuotiset ohjelmat

Komission ehdotus luopua aiemmasta viisivuotisesta monivuotisesta 
toimintakehyksestä olisi hyväksyttävä. Perusoikeusviraston olisi kuultava ohjelmia 
laatiessaan perusteellisesti perusoikeusviraston kansallisia yhteyshenkilöitä, jotta 
tehtäviä voidaan koordinoida parhaalla mahdollisella tavalla asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa. Ohjelma-asiakirjan luonnos olisi lähetettävä 
valmistelusta vastaavalle neuvoston toimivaltaiselle elimelle ja Euroopan parlamentille 
keskustelua varten. Perusoikeusviraston johtajan on toimitettava näiden keskustelujen 
tulosten perusteella ohjelma-asiakirjan luonnos perusoikeusviraston hallintoneuvostolle 
hyväksyntää varten;

5. kehottaa komissiota harkitsemaan perusoikeusvirastosta annetun asetuksen laajempaa 
tarkistamista perusteellisen vaikutustenarvioinnin perusteella, jotta voidaan vahvistaa 
perusoikeusviraston riippumattomuutta; kehottaa komissiota pohtimaan erityisesti 
seuraavia seikkoja:

i) Hallintoneuvosto

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalla on oikeus nimittää 
lisäjäsen useiden muiden EU:n virastojen hallintoneuvostoon. Sillä olisi oltava oikeus 
tähän myös perusoikeusviraston osalta. Hallintoneuvoston jäsenet olisi voitava nimittää 
kerran uudelleen. Nimittämisen rajoittaminen ei-peräkkäisiin kausiin ei ole tarpeellinen.

ii) Perusoikeusviraston toimien riippumaton arviointi ja tarkastelu

Perusoikeusviraston toimista ja toiminnasta olisi toimitettava joka viides vuosi 
riippumaton ulkoinen arviointi, jota ei teetä komissio. Riippumattomassa ulkoisessa 
arvioinnissa olisi tarkasteltava erityisesti perusoikeusviraston toimien vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä viraston toimintatapoja ja saavutuksia. 
Hallintoneuvoston on tarkasteltava 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksia ja annettava tarvittaessa komissiolle suosituksia viraston ja sen toimintatapojen 
ja toimenkuvan muuttamiseksi. Komission on toimitettava arviointikertomukset ja 
suositukset parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle ja julkistettava ne. Käsiteltyään arviointikertomuksen ja suositukset 
komissio voi ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia asetukseen.

iii) Tehtävät

Perusoikeusviraston olisi voitava toteuttaa neuvoston, komission tai parlamentin 
pyynnöstä tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä, esiselvityksiä ja 
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toteutettavuustutkimuksia ja laatia ja julkaista päätelmiä ja lausuntoja yksittäisistä 
aiheista. Tämän olisi oltava mahdollista myös perusoikeusviraston aloitteesta eikä 
ainoastaan EU:n toimielimen pyynnöstä. Lisäksi yksittäisillä jäsenvaltioilla tai 
jäsenvaltioiden ryhmällä olisi oltava aloiteoikeus;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Perusoikeusvirastolla on merkittävä rooli perusoikeuksia koskevien tietojen, neuvonnan ja 
asiantuntemuksen tarjoamisessa ja perusoikeuksien puolustamisessa ja suojaamisessa EU:ssa. 
Se tukee EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita, kun ne toteuttavat perusoikeuksiin liittyviä 
toimenpiteitä tai määrittelevät niihin liittyviä toimintalinjoja.

Jotta virasto voi hoitaa nämä tärkeät tehtävät, sen nykyistä toimeksiantoa on uudistettava. On 
myös otettava huomioon toimielimiä koskevat muutokset, joita on tapahtunut sen jälkeen, kun 
viraston nykyinen toimeksianto hyväksyttiin vuonna 2007. Tämän vuoksi EU:n pyrkimykset 
vahvistaa ulkoista ulottuvuutta olisi otettava huomioon ottamalla perusoikeusvirasto entistä 
tiiviimmin mukaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien unionin ja sen 
jäsenvaltioiden toimien ja toiminnan seurantaan ja valvontaan ja myös laajentamalla 
yhteistyömahdollisuuksia kolmansien maiden, kuten ETA-/EFTA-maiden, brexitin jälkeisen 
Yhdistyneen kuningaskunnan tai Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden, 
kanssa. Lisäksi perusoikeusviraston toimeksiantoon olisi kuuluttava poliisi- ja 
oikeusviranomaisten toimet ja toiminta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

Kun otetaan huomioon perusoikeusviraston tehtävät riippumattomana virastona, sen 
hallintoneuvoston olisi voitava tehdä vuosittain päätöksiä ohjelma-asiakirjoista, ja joka viides 
vuosi olisi suoritettava riippumaton ulkoinen arviointi, jotta voidaan arvioida viraston toimien 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä viraston toimintatapoja ja saavutuksia.


