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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. pitää myönteisenä komission perusoikeuksien kunnioittamista koskevassa asiassa 
hyväksymää uutta lähestymistapaa, joka on mitä parhain lähtökohta perusoikeuksien 
tehokkaamman turvaamisen ja näkyvyyden takaamiseksi Euroopan unionissa;

2. toivoo, että komission ehdottama menetelmä, jonka avulla komissio aikoo soveltaa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa lainsäädäntöehdotuksissaan, osoittautuu käytännössä 
toimivaksi ja toteutuu konkreettisesti;

3. katsoo, että komission perusoikeuksien turvaamiseen koko lainsäädäntömenettelyn ajan 
kiinnittämää huomiota on syytä pitää myönteisenä; korostaa kuitenkin, että Euroopan 
parlamentin osallistumista on tarpeen vahvistaa, sillä se on ennen kaikkea demokraattisesti 
valittu elin, tarkistettaessa lainsäädäntöehdotusten yhteensopivuutta perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen oikeuksien kanssa;

4. kehottaa komissiota laatimaan perusoikeuksien turvaamiseksi erityisen 
varoitusmenettelyn, jossa Euroopan parlamentilla olisi ensisijainen rooli;

5. pitää välttämättömänä, että Euroopan parlamentin valiokuntien osallistumista 
lainsäädäntöehdotusten yhteensopivuuden tarkistamiseen perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen oikeuksien kanssa vahvistetaan; ehdottaa Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi

– sen, että perusoikeuksien turvaamisesta vastaava valiokunta tekisi vaikutusten 
arvioinnin kaikille komission lainsäädäntöehdotuksille, joilla saattaa olla vaikutuksia 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin oikeuksiin;

– sen, että joka kerta, kun Euroopan parlamentti tai jokin sen valiokunnista ottaa
lainsäädäntömenettelyn kuluessa esille jonkin perusoikeuksien turvaamiseen liittyvän 
ongelman, kyseinen ongelma välitettäisiin kyseisestä asiasta vastaavalle valiokunnalle
selvitystä varten, jolloin kyseinen valiokunta huolehtisi tarvittavasta koordinoinnista;

6. korostaa, että vaikka onkin olemassa yleisiä kuulemismenettelyjä, on tärkeää, että 
riippumattomat järjestöt ja ulkopuoliset laitokset, jotka vastaavat erityisesti 
perusoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, otetaan tiiviimmin mukaan kyseiseen prosessiin; 
kehottaa näin ollen komissiota perustamaan kyseisten järjestöjen ja laitosten
kuulemismekanismin sellaisten lainsäädäntöehdotusten laadintaprosessia varten, joilla on 
vaikutuksia perusoikeuksiin;

7. katsoo olevan välttämätöntä, että Euroopan unionin tuleva perusoikeusvirasto voi 
osallistua kyseiseen prosessiin joko omasta aloitteestaan tai kyseessä olevien toimielinten 
pyynnöstä antamalla lausuntoja ja/tai suosituksia perusoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, 
joita nousee esille lainsäädäntöehdotuksia laadittaessa tai jonkin konkreettisen 
lainsäädäntömenettelyn kuluessa;
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8. toistaa olevan tärkeää, että perusoikeuksien kunnioittamista koskevasta järjestelmällisestä 
sisäisestä valvonnasta lainsäädäntöehdotusten laadintavaiheessa tehdään selittävä raportti, 
jossa käsitellään kyseisten oikeuksien kunnioittamista juridiselta kannalta;

9. korostaa olevan tärkeää luoda asianmukaisia tiedotusjärjestelmiä unionin kansalaisille ja 
toimielimille tiedottamista varten, mitä tulee perusoikeuksien kunnioittamisen sisäiseen 
valvontaan, ja laatia kyseisestä asiasta myös kausittaisia kertomuksia.


