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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

perusoikeuksien edistämisestä ja suojelusta: kansallisten ja yhteisön toimielinten rooli, 
perusoikeusvirasto mukaan lukien
(2005/2007(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon valtioiden ja hallitusten päämiesten 29. lokakuuta 2004 allekirjoittaman 
sopimuksen perustuslaista, jonka toiseen osaan sisältyy Euroopan unionin 
perusoikeuskirja,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan ja perustuslain I-2 
ja I-9 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen päätökset,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Perusoikeusvirasto – Julkinen kuulemisasiakirja" 
(KOM(2004)0693,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan aloitteesta 
25.–26. huhtikuuta pidetyn julkisen seminaarin tulokset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
ja ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

EU:n perustuslaillisesta kehyksestä uutta pontta perusoikeuksille

1. katsoo, että perusoikeuksien tehokas suojelu ja edistäminen on Euroopan demokratian 
selkäranka ja oleellinen ennakkoehto vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen perustamiselle;

2. huomauttaa, että perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakiin ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ottaminen mukaan tulevaisuudessa tuovat mukanaan 
perusteellisia institutionaalisia ja perustuslaillisia muutoksia ja lisäävät huomattavasti 
unionin oikeudellisia velvoitteita varmistaa, että perusoikeuksia edistetään aktiivisesti 
kaikilla politiikan aloilla;

3. katsoo, että Euroopan unioni on käymässä läpi prosessia, jossa sen alkuperäinen 
suuntautuminen markkinoihin on asteittain täydentymässä poliittisen yhteisöllisyyden 
elementeillä;

4. panee merkille, että viime vuosina Euroopan unionin päätöksenteon prioriteetiksi on 
noussut tarve löytää tasapaino yksilönvapauksien varmistamisen ja kollektiivisen 



PE 355.520v02-00 4/11 PR\560833FI.doc

FI

turvallisuuden luomisen ja tehostamisen välille, ja terrorismin uudet muodot ovat tätä 
tarvetta lisänneet entisestään, ja vapauksien ja turvallisuuden yhteensovittamistapoja on 
tarvetta kehittää;

5. pitää välttämättömänä varmistaa ihmisoikeuksien suojelun oikeusvarmuus ja 
yhdenmukaisuus kaikkialla Euroopassa, sekä turvata avoimuus ja näiden oikeuksien 
täysimääräinen käyttäminen;

6. panee merkille, että avoimuus on demokraattinen periaate, joka on oleellisen tärkeä 
unionin ja sen kansalaisten, yhteisön tuomiovallan ja lainsäädäntövallan, EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden sekä EU:n ja Euroopan neuvoston välisissä suhteissa;

7. panee merkille, että unionilla ja jäsenvaltioilla on yhteistä toimivaltaa ihmisoikeusasioissa, 
mutta toissijaisuusperiaatetta on noudatettava;

8. panee merkille, että etenkin YK:n "Pariisin periaatteisiin" viitaten useissa jäsenvaltioissa 
on perustettu kansallisia ihmisoikeustoimielimiä, joiden tehtävänä on mm. tarkastella 
uudelleen hallitusten ihmisoikeuspolitiikkaa puutteiden ehkäisemiseksi ja parannusten 
ehdottamiseksi, sillä ongelmien estäminen on tehokkaampaa kuin ongelmien 
ratkaiseminen;

Kohti EU:n perusoikeuspolitiikkaa

9. pitää myönteisenä, että sopimus perustuslaista allekirjoitettiin, sillä sen ansiosta 
tuomioistuimesta tulee täysin toimivaltainen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen, Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisen, perusoikeuskirjan 
perustuslakiin sisällyttämisen ja Euroopan parlamentin roolia voimistavan 
yhteispäätösmenettelyn käytön lisäämisen suhteen;

10. katsoo, että EU:n toimielinten olisi oltava selvillä, että perusoikeuksia olisi aktiivisesti 
edistettävä ja suojeltava - Euroopan unionin tavoitteiden mukaisesti - ja ne on otettava 
täysimääräisesti huomioon lainsäädännön valmistelun ja hyväksymisen yhteydessä;

11. pitää myönteisenä, että puheenjohtaja Barroso on parlamentin pyynnöstä päättänyt 
perustaa komissaarityöryhmän käsittelemään "perusoikeuksia, syrjinnän torjuntaa ja 
yhtäläistä kohtelua"; kehottaa komissiota ja etenkin perusoikeuksien komissaarityöryhmää 
kehittämään kattavan ja johdonmukaisen strategian siitä, missä määrin perusoikeuksia ja 
ihmisoikeuksia on huomioitu ja mitä vaikutuksia tällä on ollut;

Yhteistyö kansallisten ihmisoikeustoimielinten ja kansallisten parlamenttien kanssa

12. tukee perusoikeuksia koskevan vuoropuhelun perustamista jäsenvaltioiden kansallisten 
parlamenttien kanssa;

13. katsoo, että tietojen keruu on etusijalla, kuten myös metodologinen työ tietojen 
vertailemiseksi ja analysoimiseksi; katsoo, että kansalliset toimielimet ovat tässä asiassa 
ratkaisevassa asemassa;

14. katsoo, että kansallisten lainsäädäntöjen järjestelmällistä vaikutusten arviointia olisi 
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kehitettävä ja että kansallisia arviointimenettelyjä olisi tähän liittyen harmonisoitava ja 
parhaita käytäntöjä vaihdettava;

Yhteistyö kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa

15. palauttaa mieliin, että Euroopan neuvoston monilla seurantamekanismeilla ja 
ihmisoikeusalan elimillä on merkittävä asema; vaatii, että EU:n toimielimet ja virasto 
käyttävät hyväkseen näitä kokemuksia, ottavat nämä mekanismit huomioon ja käyttävät 
Euroopan neuvoston kehittämiä normeja ja muita sen toiminnan merkittäviä tuloksia; on 
varma, että tämä yhteistyö ei saa johtaa EU:n normien heikentymiseen;

16. katsoo, että yhteistyön käytännön muotoja olisi selvitettävä ja että virastoa koskevassa 
komission tulevassa lainsäädäntöehdotuksessa olisi oltava konkreettisia ehdotuksia, 
mukaan lukien rakenteellinen yhteys Euroopan neuvoston ja tulevan perusoikeusviraston 
välillä, jotta päällekkäisyyksiä vältettäisiin ja jotta virastolle annettaisiin kaikki tarvittavat 
tiedot;

Virasto EU:n ihmisoikeuspolitiikan toiminnallisena välineenä

17. huomauttaa, että viraston perustamisella pitäisi olla jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta lisäävä vaikutus;

18. katsoo, että kun on osoitettu ehdottoman välttämättömäksi luoda elimiä tarkkailemaan 
ihmisoikeuspolitiikkaa kaikkialla unionissa (kuten Gender Institute) näiden alojen EU-
politiikan täytäntöönpanon parantamiseksi, näillä elimillä pitäisi olla yhteys virastoon 
olemalla osa verkostojen verkostoa; vaatii, että Eurooppa-neuvosto, neuvosto ja komissio 
noudattavat rationaalista, kustannustehokasta ja yhtenäistä linjaa luodessaan 
perusoikeuksiin liittyviä uusia elimiä;

19. vaatii, että komissio antaa virastolle vahvat toimivaltuudet seurata perusoikeuskirjan ja 
ihmisoikeustilanteen kehitystä Euroopan unionissa ja sellaisissa ehdokasvaltioissa, joiden 
kanssa liittymissopimukset on allekirjoitettu;

20. katsoo, että virastolla pitäisi olla monikerroksinen rakenne ("verkostojen verkosto"), ja sen 
pitäisi olla erityinen elin, jolla on monialaisia toimivaltuuksia ja jossa kunkin kerroksen on 
oltava tärkeä ja kehitettävä osaltaan unionin perusoikeuskulttuuria; katsoo, että viraston 
pitäisi kerätä kaikkea tarvittavaa tietoa, analyyseja ja kokemuksia Euroopan ja kansallisen 
tason toimielimiltä, kansallisilta parlamenteilta, hallituksilta ja ihmisoikeusjärjestöiltä, 
korkeimmilta oikeusasteilta, kansalaisjärjestöiltä ja olemassa olevilta verkostoilta, kuten 
perusoikeuksia käsittelevien riippumattomien asiantuntijoiden verkostolta ja erityisesti 
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukselta ja sen RAXEN-verkostolta;

21. katsoo, että nykyisten Euroopan ja kansallisen tason ihmisoikeustoimielinten olisi oltava 
osa "verkostojen verkostoa", sillä virastohan on väline EU:n ihmisoikeuspolitiikan laadun 
ja johdonmukaisuuden varmistamiseen; tätä varten olisi perustettava kartta Euroopan 
tason ja kansallisen tason toimielimistä ja toimintaverkostoista;

22. toivoo, että tätä uutta välinettä perustettaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
millaisia tehtäviä kyseinen toimielin joutuu täyttämään (perusoikeuksien edistäminen, 
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perusoikeuksien suojelu ja tietoisuuden levittäminen toimijoiden eli EU:n toimielinten ja 
kansalaisten keskuudessa, jotta yhteisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen strategiset tarpeet täytetään;

23. katsoo, että osana perusoikeuksien edistämistä tulevan viraston olisi annettava aktiivista 
tukea ihmisoikeuspolitiikan päätöksenteolle kahdella tavalla: yksilöimällä ne alueet, joissa 
lainsäädännön parantamisesta olisi eniten hyötyä sekä tarkkailemalla nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sen valvontaa;

24. katsoo, että viraston päätehtävänä olisi oltava EU:n ihmisoikeustilanteen seuranta ja siitä 
tehtävä Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi annettava vuosittainen kertomus 
ihmisoikeustilanteesta, mitä Euroopan parlamentti on toistuvasti viime vuosina vaatinut ;

25. katsoo, että virastolla pitäisi olla neuvoa-antava rooli Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 ja 7 artiklan määräyksiin tukemalla parlamentin ja neuvoston toimia ja 
käyttämällä verkostojensa tietoja ja asiantuntemusta;

26. vakuuttaa, että viraston on otettava sellaisia konkreettisia askelia, että Euroopan unionin 
väestö saisi parhaiten selville perusoikeutensa ja että se voisi luoda unioniin 
perusoikeuskulttuurin, jota puolestaan voitaisiin menestyksekkäästi edistää unionin 
rajojen ulkopuolella yhtenä sen perusarvoista;

27. katsoo, että täyttääkseen kolme tehtäväänsä viraston olisi kerättävä tietoja verkostoistaan, 
analysoitava niitä, ja sillä pitäisi olla valtuudet antaa lausuntoja ja suosituksia 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

28. katsoo, että viraston seurannalla on lisäarvoa, sillä se tarjoaa monialaisen 
kokonaisnäkemyksen perusoikeuksien suojelusta ja edistämisestä, minkä vuoksi kaikki 
perusoikeuskirjaan ja perustuslain asiaa koskevaan ensimmäiseen osaan sisältyvät 
oikeudet olisi otettava mukaan; katsoo kuitenkin, että viraston pitäisi kyetä asettamaan 
prioriteetteja vuosittaisessa toimintaohjelmassa määriteltävän aihekohtaisen painopisteen 
mukaan;

29. ehdottaa, että viraston rakenteen olisi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen toimivaltuuksien täydentämiseksi perustuttava perusoikeuskirjan 
erilaisiin sektoreihin, kuten ilmaisunvapauteen, kokoontumisvapauteen, 
yhdistymisvapauteen, ajatuksenvapauteen, oikeuteen saada koulutusta ja solidaarisuutta , 
sosiaalioikeuksiin, lasten oikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, kansalaisoikeuksiin ja 
oikeudenmukaisuuteen, romanikysymykseen ja vähemmistöoikeuksiin;

30. panee merkille, että kansallisten vähemmistöjen suojelu on merkittävä kysymys 
laajentuneessa EU:ssa ja että sitä ei saada aikaan muukalaisvihan ja syrjinnän torjunnalla; 
huomauttaa, että tätä mutkikasta ongelmaa on tarkasteltava myös muista näkökulmista, 
jonka vuoksi virastolla olisi oltava erillinen osasto kansallisten vähemmistöjen 
käsittelemiseksi;

31. pitää oleellisen tärkeänä, että virasto on riippumaton ja että sillä on riittävästi 
henkilökuntaa ja budjettivaroja kunnianhimoisten toimivaltuuksiensa täyttämiseksi ja että 
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sen johtokunnassa on korkean tason edustus jäsenvaltioista, korkeimmista oikeusasteista, 
ihmisoikeusjärjestöistä, EU:n toimielimistä ja Euroopan neuvostosta;

32. katsoo, että virastolla olisi oltava korkeatasoinen henkilökunta, jolla on tieteellistä 
asiantuntemusta ja ehdotonta uskottavuutta ja että viraston päälliköllä on korkean 
ammatillisen profiilin lisäksi erinomainen maine ihmisoikeuskysymyksissä jossakin 
jäsenvaltiossa tai eurooppalaisessa tai kansainvälisessä järjestössä;

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, kansallisille 
ihmisoikeuselimille, Euroopan neuvostolle, ETYJ:lle ja YK:lle.



PE 355.520v02-00 8/11 PR\560833FI.doc

FI

PERUSTELUT

EU:n konteksti

1. Jos halutaan ymmärtää, mitä perusoikeuksien suojelu Euroopan unionissa pitää nykyisin 
sisällään, on tarpeen ensin päättää, suhtaudutaanko asiaa käsittelevään tulevaan virastoon 
prosessin päämääränä vai välineenä. Vaikka Euroopan komission tiedonanto tässä 
suhteessa mainitseekin täsmällisesti päämääräksi perusoikeusviraston perustamisen, 
Euroopan parlamentin olisi keskityttävä analysoimaan perustuslain ratifioinnin jälkeistä 
tilannetta ja kiinnitettävä erityisesti huomiota perusoikeuksien suojeluun ja edistämiseen. 
Koska tämä "uusi oikeusjärjestys" saattaa keskittää Euroopan unionin toiminnan 
toisaalle, on oleellisen tärkeää tutkia ponnekkaasti mitä seurauksia on tällä ilmeisellä 
siirtymällä taloudellisesta unionista poliittiseksi yhteisöksi. Perusoikeuksien edistäminen 
edellyttää rakenteellista lähestymistapaa tässä uudessa tilanteessa; vielä ei ole ilmaistu 
selkeää poliittista tahtoa asian johdosta. Tähän tehtävään ryhtynee luultavimmin komissio 
ja sen perusoikeuksia, syrjinnän torjuntaa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä 
komissaariryhmä puheenjohtaja Barroson johdolla. Tästä huolimatta on erittäin tärkeää, 
että Eurooppa-neuvosto valmistelee asiaa koskevat suuntaviivat.

2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan1 mukaisesti perusoikeudet 
ovat olleet Euroopan unionin perustana 1. toukokuuta 1999 lähtien. Ongelmana on ollut 
näitä oikeuksia koskevan selkeän kuvauksen puuttuminen voimassa olevista 
sopimuksista, sillä niissä viitataan vain Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja 
jäsenvaltioiden yhteisiin perustuslaillisiin perinteisiin. Näiden oikeuksien "näkyvyyden" 
lisääminen oli yksi Eurooppa-neuvoston antamista ohjeista perusoikeuskirjaa laatineelle 
valmistelukunnalle. Perustuslakiluonnoksen HVK:lle jättänyt toinen valmistelukunta 
pyrki tekemään kyseisestä perusoikeuskirjasta sitovan. Nyt tämä tavoite on saavutettu ja 
vaikka tavoitteena olikin tehdä jo Euroopan unionin säännöstöön jo kuuluvista 
tavoitteista näkyvämpiä, tällainen avoimuus on tärkeä askel eteenpäin unionin ja sen 
kansalaisten, EU:n tuomioistuinten ja lainsäädännön, EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä 
EU:n ja Euroopan neuvoston välisissä suhteissa. 

3. Amsterdamin sopimuksessa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen 
luominen määriteltiin Euroopan unionin tavoitteeksi. Tampereen Eurooppa-neuvostossa 
tämä tavoite asetettiin etusijalle poliittisella esityslistalla. Uusissa rahoitusnäkymissä 
tämä keskeinen poliittinen tavoite on myös näkyvillä. Tavoitteen saavuttamiseksi on 
varmistettava tasapaino kehittämällä kaikkia kolmea osa-aluetta samanaikaisesti. 
Jäsenvaltioiden keskinäisessä luottamuksessa on edelleen toivomisen varaa. 
Perusoikeuksien suojelu ja edistäminen on ennen kaikkea ennakkoehto vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomiselle. 

4. Haagin ohjelmassa pidettiin myönteisinä Tampereen Eurooppa-neuvoston tavoitteiden 
saavuttamisessa saatuja tuloksia: yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan 

  
1 Sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksessa, jossa kodifioitiin EY:n tuomioistuimen päätökset asioissa C-
29/69 « Stauder » (12. marraskuuta 1969) kok.419), C-11/70 “Internationale Handelsgesellshaft”, kok. 1125, C-4/73 “Nold” 
(14. toukokuuta 1974), kok. 491, C-44/79 “Hauer” kok.3727 ja C-5/88 “Wachhauf” (13. heinäkuuta 1989).
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perusteiden luomista, rajavartioinnin harmonisoinnin valmistelua, poliisiyhteistyön 
tehostamista, oikeudellisen yhteistyön perustan luomista. Unionin politiikan ulkoisten ja 
sisäisten ulottuvuuksien koordinoinnissa ja yhteensovittamisessa on silti vielä tehtävää. 
Voimassa olevissa perussopimuksissa säädetään tämän alan toimien oikeusperustasta, ja 
ne ovat edelleen oikeudellinen velvoite, vaikka perustuslakia ei ratifioitaisikaan. 

5. Vaikka perusoikeuskirja ei vielä olekaan oikeudellisesti sitova, sillä on vahvaa poliittista 
painoarvoa. Perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakiin ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen tuleva liittäminen aiheuttavat unionille oikeudellisen velvoitteen 
varmistaa, että perusoikeuksia edistetään aktiivisesti kaikilla politiikan aloilla.

Kansallisten toimielinten rooli

6. Kansallisten ihmisoikeustoimielinten vahvistaminen ja integroiminen "verkostojen 
verkostoksi" antaa aihetta suunnitella virastoa, joka olisi poliittinen väline EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan laadun ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. 

7. Lähes kaikkiin jäsenvaltioihin YK:n kannustuksella perustetut kansalliset 
ihmisoikeustoimielimet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ihmisoikeuskomiteat, 
oikeusasiamiehet ja erityisryhmien oikeuksia suojelevat erityistoimielimet. Yksi niiden 
tehtävistä on tarkastella uudelleen hallitusten ihmisoikeuspolitiikkaa puutteiden 
ehkäisemiseksi ja parannusten ehdottamiseksi, sillä ongelmien estäminen on paljon 
helpompaa kuin niiden havaitseminen ja korjaaminen. Kansallisten toimielinten osuus 
ihmisoikeuskysymysten esillä pitämisessä on myös huomattava. Hallinnollisten 
epäkohtien yksilöiminen ja korjaaminen kuuluvat myös niiden velvollisuuksiin, samoin 
kun lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan käyttäjien neuvonantajana oleminen. Kyseessä 
on selkeästi täydentävä rooli, ja nämä ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen 
keskittyvät kansalliset toimielimet eivät ole juridisia eivätkä lainsäädännöllisiä; niiden 
toimivaltuudet ovat neuvoa-antavia. Niiden mielestä viraston perustaminen on 
erinomainen mahdollisuus tukkia nykyisessä EU:n ihmisoikeuksien suojelua koskevassa 
järjestelmässä olevia aukkoja.

8. On toivottavaa, että näiden elinten ja viraston välille perustetaan virallisempi yhteys. 
Tässä prosessissa on oleellisen tärkeää harmonisoida kansalliset arviointimenettelyt. 
Yksittäisissä jäsenvaltioissa sekä edistystä että taantumista on yhtä lailla mitattava 
nykyisillä ihmisoikeusnormeilla. Viraston toiminnan tulosten laadun suhteen ei saa tehdä 
kompromisseja.

9. Viraston olisi kehitettävä mekanismeja, jotka auttavat jäsenvaltioita edistymään 
ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia koskevien kansallisten toimintastandardien 
kehittämisessä Pariisin periaatteiden pohjalta.1

Yhteistyö kansainvälisten elinten kanssa
  

1 Vuonna 1991 Pariisissa järjestettiin YK:n aloitteesta kansallisten toimielinten edustajien tapaaminen, jossa 
kehitettiin yksityiskohtaiset periaatteet kansallisille elimille. Näitä periaatteita kutsutaan nykyisin Pariisin 
periaatteiksi. Sittemmin ne hyväksyttiin YK:n ihmisoikeuskomiteassa (päätöslauselma 1992/54 , annettu 3. 
maaliskuuta 1992) ja YK:n yleiskokouksessa (päätöslauselma 48/134, annettu 20. joulukuuta 1993, liite) ja 
niistä on tullut kansallisten ihmisoikeuselinten perustamisen ja toiminnan perusta ja esikuva.
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10. Kun mietitään tapoja parantaa EU:n kansainvälistä yhteistyötä tällä aralla alalla, 
avainsanoja ovat aloitteiden koordinointi ja synergioiden maksimointi. On tärkeää, että 
perusoikeuksien suojelun oikeusvarmuus ja oikeudellinen yhdenmukaisuus on 
varmistettu kaikkialla Euroopassa. 

11. Euroopan unionilla ei ole varaa olla ottamatta huomioon Euroopan neuvoston saavutuksia 
ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen alalla, jossa EU:lla ei ole tarvittavaa 
oikeusperustaa (kansallisten vähemmistöjen suojelu on yksi parhaita esimerkkejä näistä 
aloista). Emme kuitenkaan voi sallia sellaisten normien asettamista, jotka 
epäjohdonmukaisuudellaan aiheuttavat sekaannusta tuhoten perusnormien uskottavuutta.

12. Tietojen vaihto ei riitä takaamaan perusteellista yhteistyötä viraston ja Euroopan 
neuvoston välillä. Onkin äärimmäisen tärkeää miettiä yhteistyön toiminnallista mallia, 
jossa näiden elinten välille perustetaan rakenteellinen yhteys.

13. Ihmisoikeuksien alalla toimii Euroopan neuvoston lisäksi useita muitakin järjestöjä, kuten 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) ja Yhdistyneiden kansakuntien 
erikoisvirastot. Viraston toimivaltuuksia selvitettäessä olisi viitattava näihin 
organisaatioihin, ja myös kansalaisyhteiskunnan suuntaan olisi kehitettävä toimiva ja 
rakenteellinen linkki. Viraston olisi oltava risteysasema, mikä helpottaisi eri asianosaisten 
tahojen välisiä kontakteja synergioiden luomiseksi. 

Perusoikeusvirasto

14. Jos edellä mainittu yleinen konteksti otetaan pohjaksi, tulevasta perusoikeusvirastosta 
voidaan keskustella hetkisen verran. Koska strategiassa on kolme tavoitetta, tällä yhteisön 
uuden välineellä olisi oltava kolme pääasiallista tehtävää:
a. perusoikeuksien suojelu
b. perusoikeuksien edistäminen
c. tietoisuuden levittäminen toimijoiden (EU:n toimielimet ja kansalaiset) keskuudessa.

15. Virastoa voidaan parhaiten kuvata "verkostojen verkostoksi", erillisvirastoksi, jolla on 
monialaisia toimivaltuuksia ja joka käyttää erilaisia välineitä ja kaikkea eri tasoilta 
kerättyä asiaankuuluvaa tietoa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelusta. Viraston 
tehtävä on toimia kaiken tämän tiedon keskittymänä.

16. Virastolla pitäisi olla valtuudet antaa neuvoja, lausuntoja ja suosituksia sekä levittää 
tietoisuutta komissiolle, neuvostolle ja parlamentille annettavan objektiivisen ja riittävän 
tiedon avulla kaikkia kolmea toimielintä tukien. On oleellisen tärkeää, että tämä elin 
säilyy riippumattomana ja vapaana eri osapuolten vaikutusvallasta ja toimii todella 
autonomisesti (johon sisältyy riippumattomuuden, vastuun ja auktoriteetin kaltaisia 
käsitteitä). Riippumattomuuden takaamiseksi tarvitaan kaksi eri asiaa: viraston 
talousarvion on oltava riittävä sen kunnianhimoisten toimivaltuuksien toteuttamiseen, ja 
sen johtokunnassa on oltava korkean tason edustus jäsenvaltioista ja EU:n toimielimistä. 
Nämä kaksi elementtiä antavat virastolle uskottavuutta alusta lähtien ja antavat sille 
riittävästi auktoriteettia, jotta virasto olisi käyttökelpoinen eikä pelkkää rahan haaskausta. 
Talousarvio ja henkilöstö on mukautettava tehtäviin.
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17. Jos pohditaan, mitä oikeuksia sitten on suojeltava, on äärimmäisen tärkeää, että kaikki 
peruskirjaan ja sisältyvät oikeudet ja perustuslain ensimmäiseen osaan sisältyvät asiaa 
koskevat määräykset ovat mukana, mutta niiden kesken voidaan asettaa prioriteetteja. 
Prioriteettien asettamisessa on tärkeää sallia hieman joustoa: ei olisi järkevää asettaa niitä 
heti alussa, sillä aihepiirin luonne saattaa joskus edellyttää keskittymistä toisaalle. Tämä 
voidaan tehdä viraston toimintaohjelman järjestämisen tasolla vaikkapa vuosittain, ja 
priorisointi voidaan tehdä sekä aihekohtaisesti että maantieteellisin perustein. 
Jälkimmäisessä pitäisi keskittyä ennen muuta EU:n jäsenvaltioihin, mutta myös jäseneksi 
liittyviin valtioihin liittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Virastolle saatettaisiin 
antaa valtuudet tietoisuuden levittämiseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 
artiklaa koskevista tilanteista, koska tarvittava asiantuntemus on jo paikalla. 

18. Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskusta ja sen RAXEN-verkostoa1 olisi 
käytettävä rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan, joka on yksi viraston huolenaiheista. 
Muita polttopistealueita on kuitenkin harkittava.

19. Kansallisten vähemmistöjen suojelu EU:n laajentumisen yhteydessä tulee olemaan 
merkittävä kysymys, eikä vähemmistöjen asemaa voida edistää pelkästään torjumalla 
muukalaisvihaa. Mutkikasta ongelmaa on käsiteltävä eri puolilta, ja siksi virastossa olisi 
oltava erillinen osa, joka keskittyisi kansallisten vähemmistöjen ongelmaan tällä alalla 
toimivien Euroopan tason ja kansallisten toimielinten (kuten Euroopan 
vähemmistökysymysten keskus tai Comir-verkosto) saamien kokemusten perusteella. 

20. Perusoikeusvirasto ja sitä koskeva EU:n politiikka tulee olemaan EU:n oikeusjärjestyksen 
keskeinen osa, eikä sen perustaminen voi olla pelkkä poliittinen julkilausuma. 

21. Nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon ottaminen huomioon ja tasapainon löytäminen 
yksilönvapauden ja kollektiivisen turvallisuuden välille on erittäin hankalaa. Siksi viraston 
pitäisi toimia Euroopan tason keskuksena perusoikeuksien paremman suojelun 
varmistamiseksi, ja tässä prosessissa on käytettävä hyväksi kaikkia saatuja kokemuksia. 
Tavoitteena on asettaa perusoikeudet EU:n kaiken politiikan ja toimien keskipisteeseen 
siten, että Eurooppaan viitattaisiin perusoikeuksien symbolina. 

  
1 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus perusti vuonna 2000 rasismia ja muukalaisvihaa 
käsittelevän RAXEN-verkoston.
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