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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on aina ollut edelläkävijä ihmisoikeuksien kehittämisessä sekä 
perusoikeuksien takaamisessa EU:ssa ja muualla maailmassa. Tästä syystä on jo pitkään 
odotettu, että Euroopan unioni perustaa perusoikeusviraston. Viraston perustamisen kautta 
Euroopan unioni varmistaa, että se kykenee kunnioittamaan politiikassaan ihmisoikeuksia. 
Viraston olisi toimivaltuuksiensa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohta 
ja perusoikeuskirja) suhteen pyrittävä läheiseen koordinointiin ja yhteistyöhön Euroopan 
neuvoston kanssa päällekkäisyyksien estämiseksi. Viraston olisikin syytä kiinnittää huomiota 
Euroopan neuvoston tietoihin, analyyseihin ja toimintaan, ja ennen kaikkea sen 
ihmisoikeuksien tarkkailua koskeviin mekanismeihin, jotta vältettäisiin jakolinjojen synty ja 
normien päällekkäisyys, mitkä uhkaisivat heikentää yleisesti ihmisoikeuksien suojelua 
Euroopassa.

Viraston ensisijainen tehtävä on avustaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita (niiden toimiessa 
yhteisön oikeuden puitteissa) noudattamaan EU:n ja yhteisön oikeuden mukaisia 
velvoitteitaan perusoikeuden noudattamisesta niiden politiikassa. Tässä suhteessa on tarpeen 
käsitellä sitä mahdollisuutta, että EU ja sen jäsenvaltiot voidaan EU:n ja kansainvälisen 
oikeuden mukaan asettaa vastuuseen kolmansissa maissa tapahtuvista 
ihmisoikeusrikkomuksista. Siksi virastolla olisi oltava valtuudet tarkastella kaikkia niitä 
politiikan aloja, jotka voivat johtaa kyseiseen vastuutilanteeseen. Tässä ominaisuudessa 
virasto voisi toimia kolmansissa maissa tapahtuvien ihmisoikeusrikkomusten 
ennakkovaroitusjärjestelmänä.

Viraston täydentävänä tehtävänä on avustaa EU:ta ulkopolitiikan täytäntöönpanossa silloin 
kun se edellyttää unionin ulkopuolisen valtion ihmisoikeustilanteen arvioimista (Euroopan 
komission ehdotuksen 3 artiklan 4 kohta). Viraston toimintaan osallistuminen on avointa 
kaikille maille, jotka Eurooppa-neuvosto on nimennyt ehdokasvaltioiksi tai mahdollisiksi 
ehdokasvaltioiksi, kuten Euroopan komissio on ehdottanut (27 artikla). Tätä voidaan pitää 
edellisistä laajentumisista saatuna opetuksena, jolla vastaisuudessa edelleen helpotetaan 
ehdokasvaltioiden saumatonta integroitumista Euroopan unioniin. Perusoikeusvirastolla on 
vastaava rooli myös niissä sopimuksissa, joita EU on tehnyt erityisesti niiden kolmansien 
maiden kanssa (komission ehdotuksen 3 artiklan 4 kohta), jotka kuuluvat Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin, mukaan luettuna ihmisoikeuksia koskeva ehtolauseke, jota 
sovelletaan molemminpuolisesti.

Kansan suoraan valitsemana ja EU:n ulkosuhteita yhdessä neuvoston kanssa poliittisesti 
valvovana toimielimenä Euroopan parlamentin on kyettävä luottamaan perusoikeusviraston 
palveluihin ja asiantuntemukseen hyvin perusteltujen päätösten tekemiseksi.

Perusoikeusviraston riippumattomuuden vahvistamisesta ja viraston sekä Euroopan unionin 
toimielinten välisistä toimivaltuuksista on huolehdittava yhteistyössä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
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sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
3 artiklan 2 kohta

2. Viraston toiminta liittyy perusoikeuksiin 
sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
2 kohdassa ja erityisesti Nizzassa 7 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa julistuksessa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjasta.

2. Viraston toiminta liittyy perusoikeuksiin
sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
2 kohdassa ja erityisesti Nizzassa 7 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa julistuksessa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjasta ottaen 
aiheellisesti huomioon kansainväliset 
ihmisoikeusnormit, kuten Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjat.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa yhteensopivuus Euroopan neuvoston perustamiin 
ihmisoikeusnormeihin, jotka ovat voimassa kaikkialla Euroopassa.

Tarkistus 2
3 artiklan 3 kohta

3. Viraston toiminta keskittyy 
perusoikeustilanteeseen Euroopan 
unionissa ja sen jäsenvaltioissa niiden
soveltaessa yhteisön oikeutta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 
4 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 
27 ja 28 artiklan soveltamista.

3. Viraston toiminta keskittyy 
perusoikeusvaikutuksiin Euroopan unionin 
ja sen jäsenvaltioiden soveltaessa yhteisön 
oikeutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän artiklan 4 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan ja 27 ja 28 artiklan soveltamista.

Perustelu

Tarkistuksella a) pyydetään virastoa kattamaan kaikki tilanteet, ulkopolitiikka mukaan 
luettuna, joissa EU ja sen jäsenvaltiot ovat yhteisön oikeuden alaisia ja siten velvollisia 
noudattamaan perusoikeuksia; b) kuvataan viraston toiminnan soveltamisalaa EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden asiaankuuluvan juridisen toiminnan osalta.

Tarkistus 3
  

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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3 artiklan 4 kohta

4. Virasto toimittaa ja analysoi komission
pyynnöstä perusoikeuskysymyksiä koskevia 
tietoja sellaisten yhteisön ulkopuolisten 
maiden osalta, joiden kanssa yhteisö on 
tehnyt assosiaatiosopimuksen tai jonkin 
muun sopimuksen, joka sisältää määräyksiä 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, tai 
joiden kanssa se on aloittanut tai aikoo 
aloittaa neuvottelut tällaisen sopimuksen 
tekemisestä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 27 artiklan soveltamista. Tämä 
koskee erityisesti maita, joihin sovelletaan 
EU:n naapuruuspolitiikkaa.

4. Virasto toimittaa ja analysoi neuvoston, 
komission tai Euroopan parlamentin 
pyynnöstä perusoikeuskysymyksiä koskevia 
tietoja siinä määrin kuin tämä on 
aiheellista EU:n politiikan 
täytäntöönpanon kannalta sellaisten 
yhteisön ulkopuolisten maiden osalta, joiden 
kanssa yhteisö on tehnyt 
assosiaatiosopimuksen tai jonkin muun 
sopimuksen, joka sisältää määräyksiä 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, tai 
joiden kanssa se on aloittanut tai aikoo 
aloittaa neuvottelut tällaisen sopimuksen 
tekemisestä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 27 artiklan soveltamista. Tämä 
koskee erityisesti maita, joihin sovelletaan 
EU:n naapuruuspolitiikkaa.

Perustelu

Tarkistuksella korjataan edellä mainitut puutteet a) laajentamalla viraston vastuuta kaikkiin 
EU:n toimielimiin nähden (eikä vain komissioon) b) kytkemällä viraston toiminnan kaikkeen 
EU:n politiikkaan, joka koskee kolmansissa maissa noudatettavia ihmisoikeuksia ja c) jolloin 
saavutetaan viraston ensisijainen tavoite, joka on kolmansien maiden ihmisoikeusrikkomusten 
ennakkovaroitusjärjestelmä EU:n politiikan tuloksena. 

Tarkistus 4
4 artiklan 1 kohdan i alakohta

(i) tehostaa kansalaisyhteiskunnan, myös 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, 
työmarkkinaosapuolten, tutkimuskeskusten, 
toimivaltaisten viranomaisten edustajien ja 
muiden perusoikeuskysymyksiä 
käsittelevien henkilöiden tai elinten välistä 
yhteistyötä erityisesti verkottumalla, 
edistämällä vuoropuhelua Euroopan tasolla 
ja osallistumalla tarvittaessa jäsenvaltioissa 
järjestettäviin keskusteluihin tai tapaamisiin;

(i) tehostaa kansalaisyhteiskunnan, myös 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, 
työmarkkinaosapuolten, tutkimuskeskusten, 
toimivaltaisten viranomaisten edustajien ja 
muiden perusoikeuskysymyksiä 
käsittelevien henkilöiden tai elinten ja 
erityisesti Euroopan neuvoston asiaa 
käsittelevien elinten, 
ihmisoikeusvaltuutettu mukaan luettuna, 
välistä yhteistyötä erityisesti verkottumalla, 
edistämällä vuoropuhelua Euroopan tasolla 
ja osallistumalla tarvittaessa jäsenvaltioissa 
järjestettäviin keskusteluihin tai tapaamisiin;
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on lujittaa viraston toiminnan yhteensovittamista Euroopan 
neuvoston vastaavan toiminnan kanssa, jolloin varmistetaan johdonmukaisuus ja 
täydentävyys.

Tarkistus 5
9 artikla

Virasto sovittaa toimintansa yhteen 
Euroopan neuvoston toiminnan kanssa 
erityisesti 5 artiklassa tarkoitetun vuotuisen 
työohjelmansa osalta. Sitä varten yhteisö 
tekee perustamissopimuksen 300 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti Euroopan 
neuvoston kanssa sopimuksen, jonka 
tarkoituksena on Euroopan neuvoston ja 
viraston välisen läheisen yhteistyön 
käynnistäminen. Sopimukseen sisältyy 
Euroopan neuvoston velvoite nimetä 
riippumaton henkilö viraston 
hallintoneuvostoon 11 artiklan mukaisesti.

Virasto sovittaa toimintansa yhteen 
Euroopan neuvoston toiminnan kanssa myös
5 artiklassa tarkoitetun vuotuisen 
työohjelmansa osalta, jolloin pyritään 
välttämään päällekkäisyyttä Euroopan 
neuvoston jo suorittaman toiminnan 
kanssa. Sitä varten yhteisö tekee 
perustamissopimuksen 300 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti Euroopan 
neuvoston kanssa sopimuksen, jonka 
tarkoituksena on Euroopan neuvoston ja 
viraston välisen läheisen yhteistyön 
käynnistäminen. Sopimukseen sisältyy 
Euroopan neuvoston velvoite nimetä 
riippumaton henkilö viraston 
hallintoneuvostoon 11 artiklan mukaisesti ja 
johtokuntaan 12 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on a) lujittaa viraston ja Euroopan neuvoston toiminnan 
päällekkäisyyksien välttämistä koskevia määräyksiä, b) antaa Euroopan neuvostolle 
virastossa edustaja, joka vastaa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen 
edustusta, jolloin saamme käytännön mekanismin päällekkäisyyksien välttämiseksi 
perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston toimintojen välillä, mikä auttaa 
johdonmukaisuuden ja täydentävyyden varmistamisessa.

Tarkistus 6
11 artiklan 6 kohta

6. Hallintoneuvosto tekee päätökset 
annettujen äänten yksinkertaisella 
enemmistöllä lukuun ottamatta 4 kohdan a, 
c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja päätöksiä, 
joiden kohdalla edellytetään kahta 
kolmasosaa kaikista jäsenistä. 

6. Hallintoneuvosto tekee päätökset 
annettujen äänten yksinkertaisella 
enemmistöllä lukuun ottamatta 4 kohdan a, 
c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja päätöksiä, 
joiden kohdalla edellytetään kahta 
kolmasosaa kaikista jäsenistä. 
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Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 
mennessä tasan. Euroopan neuvoston 
nimittämä henkilö voi äänestää ainoastaan
4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
päätöksistä.

Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 
mennessä tasan. Euroopan neuvoston 
nimittämä henkilö ei voi äänestää 4 kohdan 
c, e, f, h, i ja j alakohdassa tarkoitetuista 
päätöksistä.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on antaa Euroopan neuvoston nimittämälle henkilölle äänioikeus 
yleisiä asioita koskevien johtopäätösten ja lausuntojen hyväksymistä ja menettelytapoja 
koskevissa asioissa, mikä auttaa Euroopan neuvoston normien ja toiminnan 
johdonmukaisuuden ja täydentävyyden lujittamisessa.

Tarkistus 7
12 artiklan 1 kohta

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokunta. 
Johtokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
kaksi komission edustajaa.

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokunta. 
Johtokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 
Euroopan neuvoston hallintoneuvoston 
nimittämä henkilö sekä kaksi komission 
edustajaa.

Perustelu

Tarkistuksella on sama tavoite kuin tarkistuksilla 5, 6 ja 7.


