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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 Lissabonin sopimuksen 8 b 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” täytäntöönpanomenettelyjen puitteissa 
kansalaisilla on oikeus esittää ehdotuksensa ensiksi Euroopan parlamentille sen 
vetoomusvaliokunnan kautta, sillä tämä uusi mahdollisuus voidaan selvästi yhdistää itse 
vetoomusoikeuteen, ja että EU:n kansalaisten kannattaa käyttää täysimääräisesti 
hyväkseen demokraattisesti valittua toimielintä kehottaessaan komissiota toimimaan1; 
katsoo lisäksi, että kyseisellä menettelyllä varmistettaisiin suurempi avoimuus ja 
mahdollistettaisiin EU:n kansalaisten aktiivinen osallistuminen toimielinten työhön;

6. pitää myönteisenä julistusta perusoikeuskirjasta ja kaikille EU:n kansalaisille siinä 
säädettyjen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden tunnustamisesta; päättää selventää 
muiden toimielinten kanssa, missä määrin perusoikeuskirjaa voidaan suoraan soveltaa 
EU:n kansalaisiin – mitä kansalaiset odottavat, sekä erityiset muutoksenhakumenettelyt ja 

                                               
1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artikla – tavanomainen lainsäätämisjärjestys 

(määräenemmistöpäätös) ”kansalaisaloitteen” käyttöönottoa koskeville menettelyille.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22 artikla – erityinen lainsäätämisjärjestys kansalaisten 
oikeuksia vahvistaville säännöksille: Neuvosto tekee päätökset yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin 
ja jäsenvaltioiden hyväksynnän.
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tuomioistuinten ulkopuoliset menettelyt, joita parlamentille vetoomuksen esittävät EU:n 
kansalaiset voivat käyttää varmistaakseen perusoikeuskirjan ja henkilön 
koskemattomuutta koskevien säännösten sekä erilaisten elämään, vapauteen ja 
yksityisomaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen soveltamisen.
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