
AD\725920FI.doc PE405.973v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

2008/2063(INI)

29.5.2008

LAUSUNTO
vetoomusvaliokunnalta

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

parlamentin uudesta asemasta ja vastuualoista Lissabonin sopimuksen 
täytäntöönpanossa
(2008/2063(INI))

Valmistelija (*): Carlos Carnero González

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – Työjärjestyksen 47 artikla



PE405.973v02-00 2/5 AD\725920FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\725920FI.doc 3/5 PE405.973v02-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että uusien perussopimusten sisältämien merkittävien institutionaalisten 
parannusten lisäksi EU:n kansalaisille koituu niistä selvää hyötyä toisaalta Euroopan 
unionin politiikan demokraattisen valvonnan vahvistumisen ja toisaalta EU:n kansalaisten 
oikeuksien edistämisen ansiosta;

2. kiinnittää huomiota siihen, että uudessa perussopimuksessa säilytetty vetoomusprosessi on 
tärkeä väline, jonka avulla EU:n kansalaiset voivat osallistua aktiivisesti – joko yksittäin 
tai vapaaehtoisten yhdistysten kautta – unionin kehitykseen; huomauttaa, että tällainen 
osallistuminen voi esimerkiksi olla parlamentin huomion kiinnittämistä tilanteisiin, joissa 
jäsenvaltiot eivät pane EU:n lainsäädäntöä asianmukaisesti täytäntöön, huomauttamista 
parlamentille EU:n lainsäädännön nykyisistä heikkouksista tai EU:n kansalaisten tai 
unionissa oleskelevien henkilöiden perusoikeuksien kunnioittamisen laiminlyönnin 
vastustamista;

3. korostaa vetoomusvaliokunnan asemaa ja vastuualueita tässä yhteydessä sekä sen 
merkitystä, että kaikki EU:n elimet ja toimielimet, jäsenvaltiot ja alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset tekevät täysimääräistä ja tehokasta yhteistyötä ja vastaavat siten Lissabonin 
sopimuksen hengessä EU:n kansalaisten huoliin ja tarjoavat niihin ratkaisuja;

4. panee merkille EU:n kansalaisille Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta tarkistetun 
Lissabonin sopimuksen 11 artiklan nojalla tarjotut uudet mahdollisuudet eli 
”kansalaisaloitteen”, jonka avulla vähintään miljoona kansalaista useista eri jäsenvaltioista 
voi kehottaa komissiota antamaan perussopimusten täytäntöönpanoon tarvittavaa uutta 
lainsäädäntöä;

5. päättää varmistaa, että ”kansalaisaloitteen” täytäntöönpanoa varten hyväksyttävässä 
asetuksessa annetaan selvät, yksinkertaiset ja ymmärrettävät ehdot kansalaisoikeuksien 
käyttämiselle; katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi osallistuttava tiiviisti 
kansalaisaloitteisiin ja se voisi toimia foorumina yksittäisten aloitteiden ja itse aloite-
oikeuden edistämiselle, mutta tunnustaa, että komissio on kansalaisaloitteiden ainoa 
vastaanottaja; katsoo, että täytäntöönpanoasetuksessa olisi annettava keinot, joiden avulla 
parlamentti voi hyväksyä tällaisia aloitteita koskevan kannan ja tarvittaessa puolustaa 
niitä;

6. toteaa, että kansalaiset voivat jo nyt pyytää vetoomuksessa, että parlamentti käyttää sille 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 192 artiklassa myönnettyä oikeutta tehdä 
lainsäädäntöaloite ja että mikään ei estä kansalaisia, jos he niin päättävät, osoittamasta 
samaa vetoomusta EU:n säädöksestä kansalaisaloitteena Euroopan komissiolle ja 
vetoomuksena Euroopan parlamentille;

7. katsoo, että parlamentin on tutkittava, miten se voi toteuttaa asianmukaisia toimia 
kansalaisaloitteiden seuraamiseksi ja tukemiseksi, ja katsoo, että vetoomusvaliokunnalla, 
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jolla on jo paljon kokemusta työskentelystä kansalaisten kanssa heitä huolestuttavissa 
asioissa, olisi oltava merkittävä rooli tällaisissa menettelyissä;;

8. pitää myönteisenä julistusta perusoikeuskirjasta ja kaikille EU:n kansalaisille siinä 
säädettyjen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden tunnustamisesta ja erityisesti erilaisista 
oikeuksista, jotka kytkeytyvät elämään, ihmisarvoon, yhdenvertaisuuteen, vapauteen ja 
yksityisomistukseen; päättää selventää muiden toimielinten kanssa, että perusoikeuskirjan 
suoraa sovellettavuutta jäsenvaltioiden toimiin ei rajoiteta tarpeettomasti tulkitsemalla 
laajasti rajoituksia, joita tässä suhteessa annetaan perusoikeuskirjan monialaisissa 
artikloissa, erityisesti 51 artiklassa, jossa jäsenvaltioita vaaditaan soveltamaan 
perusoikeuskirjaa vain pannessaan täytäntöön EU:n lainsäädäntöä.

9. toteaa, että perusoikeuskirjan vahvistetulla asemalla sekä rikkomusmenettelyn 
soveltamisalan laajentamisella, erityisesti oikeus- ja sisäasioiden alalla, on suora vaikutus 
vetoomusvaliokunnan työskentelyyn, kun valiokunta harjoittaa parlamentaarista valvontaa 
kansalaisten puolesta;

10. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 artiklalla hyvän 
hallintotavan oikeusperustasta ja kyseisen artiklan täytäntöönpanoasetuksilla vastataan 
Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin kauan esittämiin vaatimuksiin EU:n 
hallinnon hallintolainsäädännön yhteisestä järjestelmästä, ja kehottaa 
vetoomusvaliokuntaa osallistumaan täysimääräisesti kyseisten asetusten 
hyväksymismenettelyyn.
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