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EHDOTUKSET

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

1. korostaa useita olemassa oleviin sopimuksiin turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alalla 
tehtäviä perustuslakiehdotuksen sisältämiä parannuksia, etenkin pilarirakenteesta 
luopuminen, jonka ansiosta suurin osa nykyisen kolmannen pilarin menettelyistä voidaan 
yhteisöllistää, määräenemmistöön perustuvan äänestyksen yleistyminen ja lainsäädännön 
yksinkertaistaminen, yhteisöjen tuomioistuimen lainkäyttövallan laajentaminen, Euroopan 
parlamentin aseman vahvistaminen lainsäädäntömenettelyssä, Europolin liittäminen 
yhteisön kehykseen, sillä tällä hetkellä sen toimet ovat hallitusten välisiä ja 
demokraattinen valvonta on riittämätöntä, perusoikeuskirjan tekstin sisällyttäminen 
perustuslakitekstiin, jolloin sillä on juridinen arvo, unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen piiriin, Eurojustin 
vahvistaminen, suunnitelma Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamisesta, kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan parlamentin aseman vahvistaminen arvioinnin kannalta;

2. korostaa parlamentin strategista merkitystä perustuslaista käytävässä julkisessa 
keskustelussa ja tarvetta kehittää tiedotustapoja, joilla kansalaiset saadaan liikkeelle;

3. korostaa, että tämän keskustelun on oltava laaja siten, että siihen osallistuvat toimielimet, 
sosiaaliset toimijat, poliittiset puolueet ja mediat ja että sen on tukeuduttava 
mahdollisimman suureen julkisuuteen, etenkin toimielinten tasolla; korostaa, että 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan EU-hanke on oltava tämän keskustelun ytimenä;

4. panee tyytyväisenä merkille 17.–18. lokakuuta 2005 järjestetyt Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien tapaamiset, jotka oli omistettu Euroopan oikeudelliselle ja 
poliisiyhteistyölle; panee merkille, että tapaamisissa kävi ilmi, että perustuslain useista 
tähän alaan liittyvistä osista sekä tarpeesta lisätä kaikkien unionin kansallisten 
parlamenttien yhteistyötä etenkin Europolin ja Eurojustin demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ja tehostamiseksi, vallitsee yleinen yksimielisyys; katsoo saman linjan 
mukaisesti, että parlamenttien välille on vahvistettava säännölliset neuvottelukierrokset;

5. myöntää, että perustuslain ratifiointiin liittyy tällä hetkellä suuria vaikeuksia, jotka 
edellyttävät jäsenvaltioiden hallitusten ja parlamenttien sekä unionin toimielinten 
lisäponnisteluja, jotta perustuslakiin voidaan sisällyttää liikkeelle paneva ohjelma 
oikeuden alalla ja toimintakeinoja, jotka vastaavat kansalaisten panostuksia ja odotuksia 
etenkin rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi noudattaen samalla tarkasti 
perusvapauksia; katsoo, että nämä tavoitteet toteutetaan parhaiten perustuslain puitteissa;

6. arvioi, että on välttämätöntä täyttää demokratiavaje, joka liittyy vielä tällä hetkellä 
olennaisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen ja katsoo, että sopimuksissa 
määrätyt ”yhdyskäytävät” otetaan käyttöön kiireellisesti:
– EY:n perustamissopimuksen 67 artikla sen osalta kuin on välttämätöntä varmistaa 

yhteisöjen tuomioistuimen täysi lainkäyttövalta ja
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– EU:sta tehdyn sopimuksen 42 artikla, sellaisena kuin tästä on määrätty Maastrichtin 
sopimuksessa; 

7. muistuttaa tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisesta edistyksestä, joka 
koskee yhteisön toimivaltaa rikosoikeudellisten seuraamusten määrittämisessä sekä 
tuomioista, jotka koskevat oikeuden päätösten vastavuoroista tunnustamista (asia Gözütök) 
ja ne bis in idem -periaatetta (asia Pupino);

8. palauttaa mieliin, että eurooppalainen vapaus-, turvallisuus- ja oikeuspolitiikka edellyttää 
perustuslaissa määrättyjä johdonmukaisia ja integroituja arviointeja; muistuttaa, että nämä 
alat kattavat huomattavan osan unionin ulkoisista toimista, mikä unionin luonteen vuoksi 
edellyttää siltä yksimielisyyttä toimielin- ja lainsäädäntöasioissa; 

9. pitää ensisijaisen tärkeänä, että perusoikeuksia koskevan unionin politiikan vaikutukset 
otetaan järjestelmällisesti huomioon ja korostaa, että olisi pikaisesti perustettava 
perusoikeuksista vastaava virasto, joka avustaa toimielimiä niiden tehtävien 
toteuttamisessa, yhtyen asiassa Euroopan parlamentin 26. toukokuuta 2005 EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan mukaisella ehdottomalla äänten enemmistöllä 
hyväksymän päätöslauselman periaatteisiin; katsoo erityisesti, että virasto on perustettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätöksellä ja että sen on oltava täysin 
riippumaton; katsoo, että tällaisen riippumattomuuden on oltava taattu eri keinoin, joita 
ovat muun muassa sellaisen henkilön nimittäminen johtajan virkaan, joka on 
perusoikeuksien alan kokemuksen perusteella tunnustettu henkilö, joka nimitetään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston tasa-arvoisella menettelyllä, ja että 
hallintoneuvostoon on nimitettävä päteviä ja riippumattomia henkilöitä.
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