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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston 

monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022 (14423/2016), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

352 artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0528/2016), 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan nojalla antaman suosituksen (A8-0177/2017), 

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2012 vahvistamansa kannan esityksestä neuvoston 

päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen 

vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 

2011/0431(APP))1, 

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien 

tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 20152, 

– ottaa huomioon komission ja neuvoston 31. toukokuuta 2017 antamat julkilausumat 

Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisesta toimintakehyksestä vuosiksi 

2018–2022, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että unioni on sitoutunut varmistamaan Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa julistetut oikeudet; 

B. ottaa huomioon, että parlamentille hyväksyntää varten toimitettu esitys neuvoston 

päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen 

                                                 
1 EUVL C 434, 23.12.2015, s. 262. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0485. 



vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022 sisältää kahdeksan kohdealaa, jotka ovat rikoksen 

uhrit ja oikeuden saatavuus; tasa-arvo ja syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, 

ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 

kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen 

vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai 

sukupuoliseen suuntautumiseen, kansalaisuuteen tai muuhun sellaiseen seikkaan; 

tietoyhteiskunta ja erityisesti yksityiselämän kunnioitus ja henkilötietojen suoja; 

oikeudellinen yhteistyö, lukuun ottamatta yhteistyötä rikosasioissa; maahanmuutto, 

rajat, turvapaikka-asiat sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttaminen; rasismi, 

muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus; lapsen oikeudet; romanien 

integroiminen ja sosiaalinen osallisuus keskittyen erityisesti mustalaisvastaisuuteen; 

C. katsoo, että poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön 

sisällyttäminen monivuotiseen toimintakehykseen paitsi heijastelisi kentällä vallitsevia 

tarpeita niin myös antaisi virastolle mahdollisuuden analysoida perusteellisesti omasta 

aloitteestaan aloja, jotka ovat perusoikeuksien kannalta ilmeisen merkityksellisiä, 

erityisesti kun otetaan huomioon unionin lainsäädännön viimeaikainen ja tämänhetkinen 

kehitys tällä alalla; 

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen poliisiyhteistyöstä ja 

rikosasioissa tehtävästä oikeudellisesta yhteistyöstä on tullut osa unionin lainsäädäntöä, 

joten ne unionin toimivaltaan kuuluvina aloina kuuluvat viraston toimialaan neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 168/2007 3 artiklan 1 kohdan perusteella; 

E. ottaa huomioon, että vaikka poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista 

yhteistyötä ei ole sisällytetty neuvoston päätökseen monivuotisen toimintakehyksen 

vahvistamisesta, virasto voi edelleen harjoittaa toimintaansa näillä aloilla parlamentin, 

neuvoston tai komission pyynnöstä neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 5 artiklan 

3 kohdan perusteella; 

F. toteaa, että viraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistaminen vuosiksi 2018–2022 

on välttämätöntä viraston toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja jos uutta 

monivuotista kehystä ei ole vuoden 2018 alkuun mennessä, virasto voisi toimia vain, 

kun jokin toimielin sitä erityisesti pyytää, eikä omasta aloitteestaan; 

1. pitää valitettavana sitä, että neuvostossa ei ole päästy sopimukseen ehdotettujen 

poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kohdealojen 

sisällyttämisestä uuteen monivuotiseen toimintakehykseen; 

2. muistuttaa viraston työn tärkeydestä ja sen keskeisestä roolista perusoikeuksien 

edistämisessä koko unionissa; 

3. katsoo, että yksi viraston työskentelyn perusnäkökohdista on jatkaa neuvojen antamista 

perusoikeuksien noudattamisesta unionin oikeuden alalla ja että tämä edellyttää viraston 

toiminnan jatkumista keskeytyksettä; 

4. pitää myönteisinä komission ja neuvoston julkilausumia ja korostaa, että on 

parannettava viraston hallintaa ja toimintaa koskevia työmenettelyitä ja täsmennettävä, 

että myös entiseen kolmanteen pilariin kuuluvat poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä 

oikeudellinen yhteistyö sisältyvät viraston toimialaan; 



5. panee merkille komission ja neuvoston eriävät näkemykset viraston 

perustamisasetuksen tulkinnasta ja kehottaa toimielimiä pääsemään sopimukseen 

mahdollisimman pian; 

6. kehottaa komissiota tekemään vuonna 2017 suoritetun viraston ulkoisen arvioinnin 

perusteella ehdotuksen tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista asetukseen 

(EY) N:o 168/2007, kuten asetuksen 31 artiklan 2 kohdassa säädetään, jotta voidaan 

parantaa viraston hallintaa ja toimintaa koskevia menettelyitä ja muokataan asetusta 

Lissabonin sopimuksen mukaiseksi; 

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

Euroopan unionin perusoikeusvirastolle. 

 


