
 

AD\545503FI.doc  PE 347.107v03-00 

FI FI 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
2004 2009 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 

 
 

2004/2129(INI) 
 

26.10.2004 

LAUSUNTO 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle 

Euroopan perustuslaista tehdystä sopimusehdotuksesta 
(2004/2129(INI)) 

Valmistelija: Stefano Zappalà 



 

PE 347.107v03-00 2/6 AD\545503FI.doc 

FI 

 



 

AD\545503FI.doc 3/6 PE 347.107v03-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

Euroopan parlamentti, joka 

1. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen sopimukseksi, jolla vahvistetaan Euroopan 
ensimmäinen perustuslaki, ja katsoo, että edistysaskeleet vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvan alueen luomisessa oikeuttaisivat yksinäänkin sopimusehdotuksen 
ratifioinnin jäsenvaltioissa; 

2. toteaa, että perustuslaista tehty sopimusehdotus vastaa täysin vapauteen, turvallisuuten ja 
oikeuteen perustuvan alueen luomiseen kohdistuneita Euroopan parlamentin odotuksia; 

3. pitää myönteisenä, että 

– perustuslaista tehty sopimusehdotus täyttää demokratiavajeen, joka on 
luonteenomaista oikeudellista ja poliisiyhteistyötä rikosasioissa koskevalle 
päätöksentekoprosessille, ja että sulauttamalla yhteisö unioniin, laajentamalla 
lainsäädäntömenettely kattamaan myös kolmannen pilarin asiat ja ottamalla käyttöön 
määräenemmistöpäätökset on lopultakin mahdollista toteuttaa "oikeuteen perustuva 
unioni"; 

– perusoikeuskirja sisällytetään perustuslaista tehtyyn sopimukseen, mikä takaa 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomisen edellyttämän 
perusoikeuksien tehokkaan suojelun Euroopan unionissa; 

– sopimuksen mukaan Euroopan unionin olisi liityttävä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen; 

– pilarirakenteesta luopumisen ansiosta voidaan lopultakin luoda yhteinen oikeusperusta 
tietosuojalle ja näin ollen toteuttaa nykyisten säännösten välttämätön 
yhdenmukaistaminen, erityisesti rikos- ja poliisiyhteistyön alalla; 

– jäsenvaltioille annetaan poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla oikeus 
tehdä lainsäädäntöaloitteita edellyttäen, että aloitteen tekee yksi neljäsosa 
jäsenvaltioista, koska näin jäsenvaltiot voivat osallistua aktiivisesti vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamiseen ja ehdottaa unionille 
ratkaisuja asioissa, jotka ylittävät jäsenvaltioiden rajat; 

– maahanmuuttopolitiikasta tulee itsenäinen Euroopan unionin politiikanala, joka pitää 
sisällään muutakin kuin pelkän sisäisen turvallisuuden suojelemisen ja jolla edistetään 
solidaarisuutta ja vastuun tasapuolista jakautumista jäsenvaltioiden kesken näissä 
kysymyksissä, ja että unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
integroimiseksi luodaan erityinen oikeusperusta; 
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– vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan eurooppalaisen alueen luomisessa 
ja oikeuden laadun edistämisessä Euroopan tasolla on edistytty huomattavasti; 

– perustuslaista tehdyssä sopimuksessa määritellään yleisen järjestyksen puitteet 
Euroopassa niin, että suojelun kohteena ei ole vain jäsenvaltioiden sisäinen ja ulkoinen 
turvallisuus vaan myös Euroopan unionin turvallisuus, ja että tätä varten on tehostettu 
sekä komission että virastojen kuten Europolin ja Eurojustin roolia; 

– Europolin perustana ei enää ole hallitustenvälinen sopimus vaan tavallinen 
eurooppalaki, ja sen toimintaa valvovat Euroopan parlamentti, jäsenvaltioiden 
parlamentit ja yhteisöjen tuomioistuin; 

– sopimuksella luodaan asianmukainen oikeusperusta sille, että neuvosto voi syventää 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta ja tehostaa aineellisen 
rikosoikeuden yhdenmukaistamista ja lisätä Euroopan syyttäjänviraston 
toimivaltuuksia; 

– varsinkin jäsenvaltioiden parlamenttien asema vahvistuu erityisesti siinä, että ne 
voivat valvoa paremmin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamista ja 
osallistua Eurojustin arviointiprosesseihin ja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvaa aluetta koskevien kansallisten toimintalinjojen täytäntöönpanoon; 

– unionin toiminta ihmiskaupan ja naisten ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjunnassa helpottuu perustuslakisopimuksen myötä (erityisesti II-65 artiklan 3 kohta, 
jossa kielletään ihmiskauppa ja III-271 artiklan 1 kohta, jossa määrätään 
mahdollisuuksista säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevia yhteisiä 
vähimmäissääntöjä erityisen vakavan rikollisuuden alalla, kuten ihmiskaupan ja 
naisten ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksessa); 

4. toteaa, että eräillä aloilla olisi voitu edetä kohti suurempaa integraatiota, ja siksi pitääkin 
kyseenalaisena 

 – niitä rajoituksia, joita aiheutuu lausekkeesta (III-267 artiklan 5 kohta), jonka nojalla 
jäsenvaltioilla on oikeus itse päättää siitä, kuinka paljon kolmansista maista tulevia 
kolmansien maiden kansalaisia päästetään niiden alueelle, mikä käytännössä estää 
todellisen eurooppalaisen politiikan luomisen, kun on kyse laillisten maahantulojen 
hallinnasta Euroopan unionissa;  

– oikeudelliseen yhteistyöhön rikosoikeuden alalla liittyvän "hätäjarrulausekkeen" 
asianmukaisuutta (III-270 artiklan 3 kohta); 

– niiden järjestelyjen asianmukaisuutta, joiden nojalla eräät jäsenvaltiot voivat poiketa 
perustuslain määräyksistä; 

– Euroopan parlamentin rajallisia valtuuksia yksityisoikeudellisia asioita koskevassa 
oikeudellisessa yhteistyössä, kun on kyse perheoikeudesta;  

– sitä, että varojen, muun rahoitusomaisuuden tai saadun taloudellisen hyödyn 
jäädyttämistä koskevat määräykset, jotka ovat välttämättömiä vapauteen, 
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turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen tavoitteiden saavuttamiseksi, rajoittuvat 
– päinvastoin kuin valmistelukunnan tekstissä – terrorismin torjuntaan unohtaen 
järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan ehkäisemisen ja torjumisen; 

– Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuuksiin kaavailtuja rajoituksia ja toivoo, että 
kyseiset toimivaltuudet ulottuisivat tulevaisuudessa laajemmalle kuin vain Euroopan 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen, kuten esitetään sopimuksen 
III-274 artiklassa; 

5. suosittaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle, että se kehottaa 
jäsenvaltioita ratifioimaan perustuslaista tehdyn sopimuksen mahdollisimman pian. 
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