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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2019
(2020/2125(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen 2019,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 artiklan 
kolmannen kohdan ja 228 artiklan,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen 
94/262/EHTY, EY, Euratom oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11, 41, 42 ja 43 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 
(vammaisyleissopimus),

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Euroopan oikeusasiamiehen 
toiminnasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan, 142 artiklan 2 kohdan sekä 232 artiklan 
1 kohdan,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman oikeusasiamiehen 
strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n 
neuvoston valmisteluelimissä (oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 
Euroopan unionin neuvoston valmisteluelinten lainsäädännöllisen käsittelyn 
avoimuudesta), 

– ottaa huomioon parlamentin 6. syyskuuta 2001 hyväksymän eurooppalaisen hyvän 
hallintotavan säännöstön,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2019 toimitettiin 
virallisesti Euroopan parlamentin puhemiehelle 5. toukokuuta 2020 ja että 
oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli kertomuksen vetoomusvaliokunnalle Brysselissä 
3. syyskuuta 2020;

B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti valitsi Emily O’Reillyn uudelleen Euroopan 
oikeusasiamieheksi täysistunnossaan Strasbourgissa 18. joulukuuta 2019;

1 EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15.
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C. toteaa, että Euroopan oikeusasiamiehen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että 
kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti ja että oikeus hyvään 
hallintotapaan ilmentää EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta odotettavaa korkeaa 
vaatimustasoa;

D. toteaa, että oikeusasiamies on mukana vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) mukaisessa EU-kehyksessä ja että hänen 
roolinaan on suojella, edistää ja valvoa sen täytäntöönpanoa unionin toimielinten 
tasolla; ottaa huomioon, että vuonna 2019 oikeusasiamies toimi EU-kehyksen 
puheenjohtajana;

E. ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi 12. helmikuuta 2019 luonnoksen Euroopan 
parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom2 
kumoamisesta; ottaa huomioon, että uusi asetus odottaa yhä neuvoston hyväksyntää;

1. pitää myönteisenä Euroopan oikeusasiamiehen antamaa vuoden 2019 vuosikertomusta;

2. onnittelee Emily O’Reillyä hänen valitsemisestaan uudelleen Euroopan 
oikeusasiamieheksi ja hänen erinomaisesta toiminnastaan; tukee hänen sitoutumistaan 
jatkaa ponnisteluja sen varmistamiseksi, että ”EU:ssa taattaisiin mahdollisimman 
korkean vaatimustason noudattaminen hallintoa, avoimuutta ja etiikkaa koskevissa 
kysymyksissä” ja että taattaisiin EU:n kansalaisilleen tarjoamien palvelujen 
saavutettavuus ja laatu;

Avoimuus ja etiikka

3. panee tyytyväisenä merkille tulokselliset suhteensa oikeusasiamieheen, joka on 
Euroopan parlamentin tärkein ja välttämätön yhteistyökumppani, valitsihan parlamentti 
nykyisessä virassa olevan Emily O'Reillyn toiseksi kaudeksi ja tuki tämän neuvoston 
avoimuutta koskevan erityiskertomuksen ehdotuksia antamalla päätöslauselman, jonka 
enemmistö hyväksyi tammikuussa 2019 pidetyssä täysistunnossa;

4. korostaa, että unionin toimielimissä on tärkeä pyrkiä mahdollisimman korkeaan 
avoimuuden tasoon, jotta voidaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista 
päätöksentekoon ja vahvistaa heidän luottamustaan ja läheisyyttään toimielimiin 
nähden; 

5. suhtautuu myönteisesti Euroopan oikeusasiamiehen pyrkimykseen säilyttää myös 
poikkeusolosuhteissa, kuten terveyskriisin aikana, tietty valvonnan taso, mitä tulee 
mahdollisimman korkean vaatimustason ylläpitämiseen avoimuutta ja etiikkaa 
koskevissa kysymyksissä;

6. kehottaa painokkaasti oikeusasiamiestä myötävaikuttamaan edelleen Euroopan unionin 
neuvoston valmisteluelinten lainsäädännöllisen käsittelyn avoimuuden lisäämiseen sekä 
neuvoston lainsäädäntöasiakirjojen julkisen saatavuuden että neuvoston 
päätöksentekoprosessin osalta, jotta käsittelyjen etenemistä voisi paremmin seurata;

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0080.
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7. kehottaa neuvostoa noudattamaan oikeusasiamiehen suosituksia ja järjestelmällisesti 
kirjaamaan ylös, mitkä jäsenvaltioiden hallitukset ovat ilmaisseet kantansa neuvoston 
valmisteluelimissä; 

8. painottaa, että komissio ja neuvosto ovat oikeusasiamiehen suositusten johdosta 
jatkaneet lainsäädäntöprosessia hyvin avoimena EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
välisiä suhteita koskevissa neuvotteluissa, ja kehottaa niitä säilyttämään tämän asenteen 
myös uutta vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aikana; kehottaa komissiota 
yleisemmällä tasolla täyttämään kaikkien EU:n kauppasopimusten kestävyysvaikutusten 
arviointiin liittyvät velvollisuutensa;

9. muistuttaa, että avoimuus ja etenkin asiakirjojen saatavuus on jo vuosia ollut 
kansalaisten kantelujen pääasiallinen aihe; ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että 
oikeusasiamies on eri tutkimusten yhteydessä puoltanut tietojen ja asiakirjojen 
antamista julkisesti saataville; pitää kuitenkin valitettavana, että oikeusasiamiehen 
suosituksilla ei aina ole käytännön vaikutuksia ja että Euroopan petostentorjuntaviraston 
raporttia saksalaiselle autonvalmistajalle Volkswagenille myönnetyn lainan käytöstä ei 
edelleenkään ole julkaistu; kehottaa painokkaasti päivittämään asiakirjojen saamisesta 
yleisön tutustuttavaksi annettua unionin lainsäädäntöä (1049/2001), jotta voidaan 
helpottaa oikeusasiamiehen työtä;

10. pitää myönteisinä oikeusasiamiehen jatkuvia ponnisteluja eturistiriitojen torjumiseksi; 
ilmaisee tyytyväisyytensä eturyhmien ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan välillä 
järjestettyjen tapaamisten pöytäkirjojen julkaisemiseen niihin kohdistuneen tutkimuksen 
seurauksena; kehottaa seuraavaksi tekemään avoimuusrekisteriä koskevan 
oikeudenmukaisen ja kunnianhimoisen toimielinten välisen sopimuksen; painottaa 
kuitenkin, että pitemmällä aikavälillä on hyväksyttävä päätös, joka mahdollistaa kaikille 
eturyhmille pakollisen rekisterin perustamisen;

11. panee merkille, että komissio on sitoutunut panemaan täytäntöön useita 
oikeusasiamiehen pyöröovi-ilmiötä koskevia ehdotuksia; kannattaa suositusta 
tiukemman lähestymistavan soveltamisesta;

12. muistuttaa EU:n julkishallinnossa voimassa olevista lukuisista säännöistä, joilla pyritään 
ehkäisemään eturistiriitoja, ja huomauttaa, että Euroopan oikeusasiamiehen tehtävänä 
on varmistaa näiden sääntöjen täytäntöönpano; kehottaa lisäksi, että komission 
jäsenehdokkaiden sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten arviointi toteutettaisiin 
riippumattomasti ja asianmukaisin keinoin;

13. antaa varauksettoman tukensa sille, että oikeusasiamies on vahvistanut parlamentin 
päätelmän, jonka mukaan komission korkeimman virkamiehen nimittämismenettelyyn 
liittyi neljä hallinnollista epäkohtaa ja pitää myönteisenä, että vuonna 2019 uusi 
komissio otti vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi käyttöön komission pääsihteeriä 
koskevan erityisen nimittämismenettelyn;

14. on tyytyväinen, että oikeusasiamies kiinnittää yhä suurempaa huomiota 
hankintamenettelyihin liittyviin ongelmiin;

15. on tyytyväinen siihen, että oikeusasiamies kiinnittää yhä suurempaa huomiota 
kysymyksiin komission tavasta hoitaa EU:n rahoittamia hankkeita; kehottaa erityisesti 
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komissiota valvomaan, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoista myönnettyjä 
varoja käytetään jäsenvaltioissa YK:n vammaisyleissopimuksesta johtuvien, 
vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää koskevien velvoitteiden täyttämiseen;

Vammaiset henkilöt

16. pitää myönteisenä oikeusasiamiehen osallistumista YK:n vammaisyleissopimuksen 
täytäntöönpanon suojeluun, edistämiseen ja seurantaan EU:n hallinnossa sekä EU:n 
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan toimintasuunnitelman vahvistamiseen;

17. antaa tunnustusta oikeusasiamiehen toteuttamasta strategisesta tutkimuksesta, joka 
koski komission verkkosivustojen saavutettavuutta ja komission toteuttamia 
oikeusasiamiehen suositusten noudattamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten sitä, että 
tietoa tarjotaan entistä enemmän ns. selkokielisessä muodossa;

18. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen pitkän aikavälin kokonaisvaltaisesta ja 
kunnianhimoisesta Euroopan vammaisstrategiasta vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten;

Kantelut

19. panee merkille, että vuonna 2019 oikeusasiamies vastaanotti lukuisia kanteluita EU:n 
kansalaisilta, jotka asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan ja jotka ovat 
kohdanneet vaikeuksia yrittäessään rekisteröityä äänestäjäksi Euroopan parlamentin 
vuoden 2019 vaaleissa tai äänestää niissä; muistuttaa, että oikeus äänestää vaaleissa on 
EU:n perussopimuksissa tunnustettu perusoikeus;

20. kehottaa oikeusasiamiestä säilyttämään tarkkaavaisen ja päättäväisen otteensa 
perusoikeuksista ja etenkin tasa-arvosta, syrjintäkiellosta ja kuulluksi tulemisen 
oikeudesta tehtyjen kantelujen käsittelyssä; pitää myönteisenä oikeusasiamiehen 
tutkimuksia, jotka koskivat Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) 
toteuttamia turvapaikkamenettelyjä ja turvapaikanhakijoiden puhutteluja sekä 
komission tapaa käsitellä romanien syrjintää Italiassa koskevaa kantelua;

21. panee merkille, että vuonna 2019 Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistoa 
koskevien kantelujen määrä nousi 23:sta 44:ään vuoteen 2018 verrattuna; kehottaa 
oikeusasiamiestä seuraamaan tarkkaavaisesti, että palvelukseenottoprosesseissa 
tapahtuvan syrjinnän torjuntaan liittyvät yleiset toimet pannaan asianmukaisesti 
täytäntöön;

22. tukee oikeusasiamiehen pyrkimyksiä edistää kansalaisten oikeutta osallistua unionin 
demokraattiseen prosessiin; pitää myönteisenä oikeusasiamiehen käytäntöä vastata 
kaikille ohjeistusta pyytäville henkilöille kantelun kielellä; kehottaa EU:n 
julkishallintoa tekemään kaiken voitavansa sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat 
viestiä sen kanssa tehokkaasti EU:n 24 virallisella kielellä; tukee oikeusasiamiehen 
laatimia alustavia ohjeita kielten käytöstä EU:n toimielinten verkkosivustoilla;

23. tunnustaa Euroopan kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten verkoston keskeisen 
panoksen verkoston jäsenten tehtäviä ja toimivaltaa koskevien hyvien käytäntöjen ja 
tietojen vaihdossa ja eurooppalaisen lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon 
edistämisessä; ehdottaa, että verkosto voisi osallistua aikaisempaa enemmän unionin 
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varojen asianmukaisen käytön valvontaan; ehdottaa, että verkosto voisi myös tarjota 
tukea kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille, joihin kohdistuu jäsenvaltioiden 
hallitusten taholta merkittävää painostusta erityisesti ihmisoikeusrikkomuksia 
koskevissa asioissa, mukaan lukien hlbti-henkilöiden oikeuksia koskevat asiat;

Ohjesääntö ja toimivaltuudet

24. kehottaa neuvostoa hyväksymään tarkistetun oikeusasiamiehen ohjesäännön, jotta 
oikeusasiamiehen toimisto pystyy paremmin edistämään mahdollisimman korkean 
vaatimustason asettamista toimielinten eettiselle toiminnalle;

25. kehottaa parlamenttia välittömästi kehittämään oikeusasiamiehen valintaan liittyvää 
nimittämismenettelyä, jotta oikeusasiamiehen valinta vaalikauden alussa voitaisiin 
toteuttaa entistä asiantuntevammin, yhdenmukaisemmin ja järjestelmällisemmin;

26. antaa oikeusasiamiehelle tunnustusta viisivuotisesta strategiasta ”Kohti vuotta 2019”, 
jossa otettiin käyttöön aiempaa strategisempi lähestymistapa hyvän hallintotavan 
edistämiseen; odottaa tulevan strategian julkaisua ja toteaa, että strategiassa on otettava 
huomioon Eurooppaa kohdanneet ennennäkemättömät olosuhteet;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja mietinnön neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille 
ja oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille elimille.
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PERUSTELUT

Euroopan oikeusasiamiehen vuoden 2019 vuosikertomus esiteltiin virallisesti Euroopan 
parlamentin puhemies David Sassolille 5. toukokuuta 2020. Covid-19-pandemiasta johtuvien 
poikkeusolosuhteiden takia esittely tapahtui sähköisesti. Emily O’Reilly, joka valittiin 
uudelleen Euroopan oikeusasiamieheksi Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 
18. joulukuuta 2019, esitteli vuosikertomuksen parlamentin suhteista oikeusasiamiehen 
toimistoon vastaavan vetoomusvaliokunnan kokouksessa 3. syyskuuta 2020.

Euroopan oikeusasiamies juhlii tänä syksynä 25-vuotista toimintaansa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, joita määrittää Euroopan unionin historian pahin terveyskriisi. Euroopan 
oikeusasiamiehen tehtävänä on varmistaa, että kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan 
täysimääräisesti ja että oikeus hyvään hallintotapaan ilmentää EU:n toimielimiltä, elimiltä ja 
laitoksilta odotettavaa korkeaa vaatimustasoa myös poikkeusolosuhteissa. Lisäksi 
oikeusasiamies tukee merkittävällä tavalla EU:n toimielimiä näiden pyrkimyksissä lisätä 
avoimuuttaan, tehokkuuttaan ja läheisyyttään kansalaisiin nähden, jotta voitaisiin lujittaa 
kansalaisten EU:ta kohtaan tuntemaa luottamusta ja edistää kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista EU:n toimintaan. 

Oikeusasiamiehen antaman ja Euroopan parlamentin ja komission hyväksymän määritelmän 
mukaan on kyse hallinnollisesta epäkohdasta, kun ”julkinen elin ei toimi sitä sitovan 
määräyksen tai periaatteen mukaisesti”. Toimielinten kohdalla näillä määräyksillä ja 
periaatteilla tarkoitetaan oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon periaatteiden ja 
perusoikeuksien kunnioittamista. Oikeusasiamiehellä on valtuudet ottaa vastaan kanteluja 
Euroopan unionin toimielinten3 toiminnassa ilmenneistä epäkohdista, ja hänen toimivaltansa 
oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 228 artikla. 
Oikeudesta kannella Euroopan oikeusasiamiehelle puolestaan säädetään SEUT-sopimuksen 
24 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 43 artiklassa. Lisäksi unionin 
perusoikeuskirjassa, jota EU:n toimielimien hallinnoilla on velvollisuus noudattaa, oikeus 
hyvään hallintoon määritellään yhdeksi EU:n kansalaisten perusoikeudeksi ja 
perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaan ”jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja 
kohtuullisessa ajassa”.

Vuonna 2019 oikeusasiamies käsitteli 2 201 uutta kantelua ja käynnisti 456 tutkimusta 
kantelujen perusteella sekä kaksi oma-aloitteista tutkimusta.  Lisäksi oikeusasiamies päätti 
552 kantelujen perusteella tehtyä tutkimusta ja kahdeksan oma-aloitteista tutkimusta.
Oikeusasiamiehen käynnistämistä 458 tutkimuksesta 274 (59,7 prosenttia) koski komissiota, 
33 (7,2 prosenttia) EU:n erillisvirastoja, 54 (11,8 prosenttia) muita elimiä, 44 (9,8 prosenttia) 
EU:n henkilöstövalintatoimistoa, 21 (4,6 prosenttia) Euroopan parlamenttia, 
17 (3,7 prosenttia) Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 9 (2 prosenttia) Euroopan 
petostentorjuntavirastoa. Koska komissio on toimielin, jonka päätökset vaikuttavat suoraan 
kansalaisiin, on loogista, että kantelut kohdistuvat ensisijaisesti sen toimintaan.

Esittelijä korostaa, että suurin osa oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämistä tutkimuksista 
koski avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä tietojen ja asiakirjojen saatavuutta (151), joiden 

3 Tässä asiakirjassa termillä ”toimielin” tarkoitetaan myös unionin elimiä, virastoja ja laitoksia. 
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jälkeen yleisimpiä tutkimuksen aiheita olivat palvelukulttuuri (123), harkintavallan 
asianmukainen käyttö (111), menettelyyn liittyvien oikeuksien noudattaminen (74), 
henkilöstökysymysten hyvä hallinta (73), palvelukseenotto (69), perusoikeuksien 
kunnioittaminen (47), moitteeton varainhoito (36), etiikka (15) ja julkinen osallistuminen 
EU:n päätöksentekoon (12).
Esittelijä toteaa, että mikäli se on mahdollista, oikeusasiamies yrittää päästä myönteiseen 
tulokseen pyrkimällä sekä kantelijaa että kyseessä olevaa toimielintä tyydyttävän 
sovintoratkaisun aikaansaamiseen. Vuoden 2019 aikana 316 tapauksessa tutkimuksen 
päätteeksi ei todettu hallinnollista epäkohtaa, 187 tapauksessa päästiin sovintoratkaisuun ja 
30 tapauksessa oikeusasiamies arvioi, että lisätutkimukset eivät ole perusteltuja. 

29 tapauksessa oikeusmies taas päätti tapauksen antamalla kantelun kohteena olevalle 
toimielimelle kriittisen huomautuksen todetusta epäkohdasta ja hänen ehdotuksensa 
hyväksyttiin kokonaan tai osittain. Oikeusasiamies voi myös esittää lisähuomautuksia. Näiden 
lisähuomautusten tarkoituksena ei ole arvostella asianomaista toimielintä vaan toimia 
suuntaviivoina ja ohjeina siitä, miten kyseinen toimielin voisi parantaa palvelunsa laatua. Kun 
oikeusasiamies antaa toimielimelle suositusluonnoksen, asianomaisen toimielimen on 
perussopimusten mukaisesti lähetettävä oikeusasiamiehelle perusteltu lausunto kolmen 
kuukauden kuluessa. 
Jollei EU:n toimielin reagoi suositusluonnokseen tyydyttävällä tavalla, oikeusasiamies voi 
laatia ja lähettää Euroopan parlamentille erityiskertomuksen. Erityiskertomus on väline, jota 
oikeusasiamies käyttää viimeisenä keinona ilmaistakseen kantansa kantelutapauksen 
käsittelyn aikana. Tämän jälkeen parlamentti päättää mahdollisista lisätoimista, kuten 
päätöslauselman laatimisesta. Erityiskertomukset esitetään vetoomusvaliokunnalle, joka on 
parlamentin suhteista oikeusasiamieheen vastaava valiokunta. 

Tammikuussa 2019 Euroopan parlamentti tuki oikeusasiamiehen (vuonna 2018 toimittaman) 
neuvoston avoimuutta koskevan erityiskertomuksen ehdotuksia antamalla päätöslauselman, 
joka hyväksyttiin täysistunnossa äänten enemmistöllä (oikeusasiamiehen strateginen tutkimus 
OI/2/2017 Euroopan unionin neuvoston valmisteluelinten lainsäädännöllisen käsittelyn 
avoimuudesta).  Euroopan oikeusasiamiehen tutkimukset ovat monella tapaa merkittäviä. 
Ensinnäkin ne auttavat löytämään ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin ja jatkuvasti 
kehittämään EU:n toimielinten hallintoa, ja toiseksi niiden kautta voidaan välittää tietoa 
Euroopan kansalaisille ja auttaa säilyttämään kansalaisten luottamus unioniin ja sitä 
hallinnoiviin toimielimiin tai entisestään lujittaa tätä luottamusta. 

Tästä syystä esittelijä suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen aloitteisiin, joiden tavoitteena 
on välittää tietoa suurelle yleisölle ja varmistaa, että toimielimet oppivat virheistään, ja 
korostaa, että oikeusasiamies julkaisee joka vuosi verkkosivuillaan tutkimuksen siitä, miten 
toimielimet ovat noudattaneet hänen esittämiään kriittisiä huomautuksia, ja toimielimiä myös 
pyydetään reagoimaan tietoihin.

Lisäksi esittelijä pitää myönteisenä, että Euroopan oikeusasiamiehen toimisto on vuoden 2019 
aikana pyrkinyt vahvistamaan verkkoviestintäänsä ja käyttänyt säännöllisesti päivitetyn 
verkkosivustonsa aloitussivua onnistuneiden tutkimusten esittelyyn. Näin kansalaiset voivat 
saada helppotajuista tietoa oikeusasiamiehen toiminnasta. Myös viestintä sosiaalisen median 
kanavissa (Twitter, LinkedIn ja Instagram) on auttanut parantamaan Euroopan 
oikeusasiamiehen toiminnan näkyvyyttä ja lisännyt ymmärrystä siitä, mitä oikeusasiamies 
tekee.  
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Näillä viestintätavoilla edistetään kansalaisyhteiskunnan osallistumista Euroopan unionin 
toimintaan. Esittelijä korostaa tässä yhteydessä oikeusasiamiehen pyrkimyksiä nostaa esiin 
kansalaisten demokraattiseen prosessiin osallistumista koskevia kysymyksiä tai parantaa 
osallistamista toimielimissä. 

Vuotta 2019 määrittivät EU-vaalit, joissa valittiin uusi Euroopan parlamentti. Oikeusasiamies 
osallistui Euroopan oikeusasiamiesten verkoston huhtikuussa 2019 Brysselissä järjestettyyn 
vuosikokoukseen, joka kokosi yhteen verkoston jäseniä sekä EU:n toimielinten ja muiden 
organisaatioiden edustajia ja jonka aikana osallistujat pyrkivät löytämään keinoja vahvistaa 
kansalaisten osallistumista demokraattiseen prosessiin. Verkoston jäsenet tarkastelivat uusia 
aloitteita, joilla kansalaiset saadaan liikkeelle ja osallistumaan yhteiskunnalliseen elämään, ja 
pohtivat, miten nykyisten rakenteiden ja laitosten on mukauduttava ja mikä rooli tässä on 
oikeusasiamiehillä. 
Oikeusasiamies toimi vuonna 2019 myös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) mukaisen EU-kehyksen puheenjohtajana. EU-
kehyksen tarkoituksena on suojella, edistää ja valvoa yleissopimuksen täytäntöönpanoa, ja sen 
muita jäseniä ovat Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Euroopan komissio ja 
Euroopan vammaisfoorumi. Osana tätä EU-kehystä oikeusasiamies pyrkii suojelemaan, 
edistämään ja valvomaan vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa EU:n hallinnossa. 
Yhdessä Euroopan vammaisfoorumin, Euroopan parlamentin ja EU:n perusoikeusviraston 
kanssa oikeusasiamies kehitti ajatuksia esitettäväksi Euroopan komissiolle, jotta vuoden 2020 
jälkeistä aikaa varten voitaisiin hyväksyä entistä kunnianhimoisempi ja kokonaisvaltaisempi 
Euroopan vammaisstrategia. Oikeusasiamies seurasi niiden parannusehdotusten toteuttamista, 
joita hän oli tehnyt strategisessa tutkimuksessaan komission verkkosivustojen 
saavutettavuudesta ja vammaisten henkilöiden verkkotyökaluista.

Esittelijä kehottaa parlamenttia pohtimaan keinoja kehittää Euroopan oikeusasiamiehen 
nimittämismenettelyä, jotta oikeusasiamiehen valinta vaalikauden alussa voitaisiin toteuttaa 
entistä avoimemmin, yhdenmukaisemmin ja järjestelmällisemmin.


