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Aihe: Vankilaolot ja vankien perusoikeudet Euroopan unionissa

EU:ssa on tällä hetkellä vangittuina noin 569 000 ihmistä. Eurooppalainen komitea kidutuksen 
estämiseksi on tuonut esiin rakenteellisia ongelmia monissa jäsenvaltioissa (vankilaolot, hoidon 
saanti, yhteydet perheeseen jne.). Vankiloiden ylikuormitus pahentaa näitä ongelmia joissakin 
maissa. Vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin antanut pilottituomioita, joiden mukaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tehokkaita korjaavia toimia useissa tällaisissa tapauksissa, vankien on 
edelleen vaikea saada oikeutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi 30. tammikuuta 2020 
Ranskan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 ja 13 artiklan rikkomisesta.

Tämä tapaus, joka liittyy yhteisten vähimmäisnormien puuttumiseen, vaarantaa oikeusvaltion ja 
oikeusyhteistyön, ja se vaikuttaa esimerkiksi eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, jota jotkin 
jäsenvaltiot eivät suostu käyttämään.

Parlamentti on viime vuosina toistuvasti vaatinut vankien oikeuksia ja vankilaoloja koskevan 
lainsäädännön hyväksymistä unionin tasolla.

Koska vankilaolojen oikeudellinen valvonta on tärkeää varmistettaessa tehokas oikeusyhteistyö 
(Euroopan unionin tuomioistuin, C-128/18), voiko komissio sitoutua entistä paremmin koordinoituun 
vankilapolitiikkaan sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jotka mahdollistavat vastavuoroisen 
luottamuksen ja perusoikeuksien kunnioittamisen, ja ryhtyä toimiin menettelyllisten oikeuksien 
vahvistamiseksi ja vankilaolojen parantamiseksi? Jos voi, millaisia toimia se aikoo toteuttaa?


