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LYHYET PERUSTELUT

Turvatakseen toimintansa demokraattisuuden Euroopan unionin on aina ollut tarpeen - ja tämä 
tarve on yhä suurempi unionin laajentuessa - saada kansalaisilta legitimointi. Tämä 
legitimointi riippuu suoraan muun muassa luottamuksesta Euroopan kansalaisten 
perusoikeuksia suojelevan arvojärjestelmän turvaamista ja kehittämistä kohtaan.

Euroopan yhdentymisen etenemisessä on koittanut historiallinen hetki, jolloin unionin tarve 
kommunikoida Euroopan kansalaisten kanssa tiedostetaan selvemmin kuin koskaan. Unionin 
ja kansalaisten välinen kommunikointi on mielekästä ennen kaikkea silloin, kun unioni ottaa 
vastaan viestit, jotka kertovat kansalaisten huolestumisesta, ja onnistuu saamaan heidät 
vakuuttuneiksi siitä, että sen toimielimet ponnistelevat jatkuvasti täyttääkseen heidän 
odotuksensa. Jotta nämä ponnistelut olisivat uskottavia, unionin on seurattava historiallista 
kehitystä ja uusia vaatimuksia, joita tämä synnyttää unionin sujuvan toiminnan suhteen.

Euroopan unionin toimielinrakenne on jäsennelty tavalla, joka ilmentää ja kunnioittaa sen 
kahtalaista olemusta "valtioiden unionina" ja "kansojen unionina". Unionin toimielimet 
edustavat sekä valtioita että kansalaisia. Kansalaisten edustus on varmistettu 
institutionaalisesti Euroopan parlamentin, mutta ei ainoastaan sen, kautta. Euroopan 
oikeusasiamiehen tavoitteena on, koska se on oikeusvaltioon kuuluva instituutio, ennen 
kaikkea pyrkiä siihen, että Euroopan unionin toimielimet ja virastot käyttäytyvät 
asianmukaisesti kansalaisia kohtaan, toisin sanoen että unionin toimielimet kunnioittavat 
kansalaisia. Näin ollen se voi vahvistaa kansalaisten luottamusta näitä elimiä ja viime kädessä 
koko Euroopan yhdentymistä kohtaan.

Oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 
9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen 94/262/EHTY, EY, 
Euratom, sellaisena kuin se on sisällytettynä parlamentin työjärjestyksen liitteeseen X1, 
muuttamista koskevat ehdotukset saavat erityistä merkitystä edellä mainittujen huomautusten 
valossa. On tärkeää hyväksyä nämä muutokset, siinä määrin kuin ne antavat 
oikeusasiamiehelle tehokkaat keinot toimia Euroopan unionin primaarilainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.

  
1 EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15. Päätös muutettuna Euroopan parlamentin 14 päivänä maaliskuuta 2002 tekemällä 
päätöksellä 2002/262/EY, EHTY, Euratom (EYVL L 92, 9.4.2002, s. 13).
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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. Osallistuminen asian käsittelyyn tuomioistuimessa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) perussäännön (40 artiklan 2 kohta) ja 
työjärjestyksen (93 artikla) määräykset huomioon ottaen mahdollisuus antaa tietoja 
yhteisöjen tuomioistuimelle voi ainoastaan helpottaa oikeudellista tutkimusta. Sitä ei 
voida missään tapauksessa katsoa väliintuloksi, koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
itse tekee pyynnöstä päätöksen siitä, hyödyntääkö se todistajanlausuntoa vai ei.
Päinvastaisessa tapauksessa olisi ikään kuin asettaisimme kyseenalaiseksi Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen harkintakyvyn.

2. Asiakirjojen saatavuus

Mitä tulee mahdollisuuteen saada tutustua poikkeuksetta kaikkiin yhteisön toimielinten 
hallussa jo oleviin asiakirjoihin, oikeusasiamiehelle turvataan täydellisempi tiedonsaanti, 
ja näin ollen hän kykenee muotoilemaan asianmukaisempia suosituksia. Kansalaista siis 
suojellaan paremmin. Sitä paitsi oikeusasiamies ei voi missään olosuhteissa antaa 
julkisesti tietoja kyseisistä asiakirjoista.

3. Yhteisön toimielinten virkamiesten antamat todistajanlausunnot

Mitä tulee Euroopan unionin toimielinten virkamiesten tai henkilöstön jäsenten antamiin 
todistajanlausuntoihin hallintoyksikkönsä antamia määräyksiä noudattaen, kyseisen 
säännöksen muotoilutapa saattaa vaaraan yhteisön toimielinten arvovallan synnyttämällä 
vaikutelman, että toimielimillä voi olla jotakin salattavaa, sekä jättämällä huomiotta sen,
että toimielimet ovat, tai niiden olisi oltava, kansalaisten käytössä. Virkamiesten pitäisi 
olla ainoastaan henkilöstösääntöjen asiaa koskevien määräysten sitomia.

4. Rikoslainsäädännössä rikokseksi katsottavaan tekoon viittaavia tosiseikkoja koskevat 
tiedot

Kun oikeusasiamies saa selville tosiseikkoja, jotka viittaavat rikoslainsäädännössä 
rikokseksi katsottavan teon suorittamiseen, ei voida esittää mitään perusteltua 
vastalausetta siihen, että toimivaltaiselle yhteisön toimielimelle tai jopa OLAFille
tiedotetaan asiasta, sikäli kuin näin edistetään vastuiden langettamisen ja oikeuden 
jakamisen tehokkuutta.

5. Yhteistyö ihmisoikeusasioissa

Yhteistyön perusoikeuksia puolustavien elinten kanssa olisi itsestään selvästi oltava 
mahdollista. Kuitenkin on syytä korostaa, että tällaisen yhteistyön olisi tapahduttava 
oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista tehdyn parlamentin päätöksen 5 artiklassa 
säädettyjen ehtojen puitteissa.



AD\701651FI.doc 5/5 PE392.367v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 20.12.2007
Lopullisen äänestyksen tulos +:

–:
0:

23
1
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Thijs Berman, Simon Busuttil, 
Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, Glyn Ford, David 
Hammerstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, András Gyürk, 
José Javier, Marcin Libicki,  Manolis Mavrommatis, David Martin, 
Jean-Claude Martinez, Maria Matsouka,  Kathy Sinnott, Margie 
Sudre, Antonios Trakatellis, Dushana Zdravkova, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)

Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, 
Grażyna Staniszewska


	701651fi.doc

