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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että viraston perustaminen ei välttämättä ole sidoksissa Euroopan perustuslaista 
tehdyn sopimuksen hyväksymiseen, sillä Euroopan perusoikeuskirja on vakiintunut 
tosiasia ja nykyisissä perussopimuksissa on riittävä perusta perusoikeuskirjan tavoitteiden 
edistämiselle ja perusoikeuksien viraston perustamiselle;

2. huomauttaa, että yhteisöllistämisprosessin myötä nykyinen pilarirakenne katoaa ja näin 
ollen on sitäkin tärkeämpää suojella perusoikeuksia EU:n tasolla sen varmistamiseksi, että 
Euroopan unioni ei itse toimi näiden oikeuksien vastaisesti käyttäessään toimivaltaansa; 
katsoo, että EU:n toimielinten työskentelyä olisi sen vuoksi seurattava jatkuvasti;

3. uskoo, että olemassaolevat kansainväliset, Euroopan unionin ja kansalliset välineet 
tarjoavat riittäviä keinoja perusoikeuksien suojelemiseen Euroopan unionissa, ja tunnustaa 
sen seikan, että komissio tutkii jo nyt osana normaalia päätöksentekoprosessia, ovatko 
kaikki lainsäädäntöehdotukset ja välineluonnokset perusoikeuskirjan mukaisia; 
huomauttaa kuitenkin, että jakamalla taitotietoa ja kokemuksia laajemmin olisi 
mahdollistaa parantaa normeja yleisesti EU:ssa;

4. korostaa, että kyseessä eivät ole valmistelevat toimet Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tai vastaavan elimen perustamiseksi; ymmärtää, että 
yksittäisten ihmisoikeusrikkomusten parissa toimiminen eroaa täysin sellaisen poliittisen 
järjestelmän tai sen lainsäädäntövälineiden tarkkailusta, joka ei ehkä ole täysin yleisesti 
tunnustettujen ihmisoikeusnormien mukainen;

5. kannattaa ajatusta perusoikeuksien virastosta, joka edustaa ei-oikeudellista 
lähestymistapaa, kunhan virasto tuo lisäarvoa EU:n tasolla; on näin ollen sitä mieltä, että 
sen tärkeimpien tehtävien tulisi olla varmistaa, että EU:n lainsäädännössä ja toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, lisätä jäsenvaltioiden, valtiosta riippumattomien järjestöjen 
ja muiden alan toimijoiden jo tekemästä työstä saatua hyötyä ja sen tehokkuutta sekä 
toteuttaa horisontaaliselta pohjalta EU:n laajuisia tutkimuksia, joissa keskitytään tiettyihin 
puutteisiin ihmisoikeuksien alalla;

6. korostaa, että viraston olisi toimittava sisäisenä välineenä perusoikeuksien edistämiseksi 
EU:ssa eikä maailmanlaajuisesti; toivoo, että virasto kerää aktiivisesti tietoja, niin että se 
voi nojautua omiin tietolähteisiinsä tässä tehtävässään;

7. ymmärtää, että perusoikeuksien virastolla on erityinen asema EU:n virastojen joukossa ja 
että sitä olisi pidettävä täysin riippumattomana ja arvostelun yläpuolella olevana kaikissa 
suhteissa; uskoo, että viraston legitimiteetti vahvistuu, jos Euroopan parlamentti nimittää 
sen johtavat elimet;

8. on sitä mieltä, että viraston hallintoneuvoston olisi koostuttava kaikista jäsenvaltioista 
lähtöisin olevista riippumattomista asiantuntijoista, erityisesti perustuslakituomioistuinten 
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entiset jäsenet mukaan luettuna; katsoo, että hallintoneuvosto voi olla täysin puolueeton 
vain, jos sen jäseniä ei voida erottaa viroistaan heidän virkakautensa aikana;

9. korostaa, että on tärkeää luoda pysyviä ja virallisia yhteyksiä viraston ja Euroopan 
neuvoston välille; toteaa, että unionin on päästävä viraston puolesta sopimukseen 
Euroopan neuvoston kanssa EY:n perustamissopimuksen 300 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti tiiviin yhteistyön luomiseksi molempien osapuolten välille.
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