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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Perusoikeuskirjan noudattaminen komission lainsäädäntöehdotuksissa
Menetelmä järjestelmällistä ja tiukkaa valvontaa varten
(2005/2169(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon perusoikeuskirjan noudattamisesta komission 
lainsäädäntöehdotuksissa (KOM(2005)0172),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 6 ja 7 artiklan,

– ottaa huomioon Nizzassa 7. joulukuuta 2000 julkistetun Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan1,

– ottaa huomioon Roomassa 29. lokakuuta 2004 allekirjoitetun sopimuksen perustuslaista, 
joka kattaa perusoikeuskirjan määräykset ja tekee niistä siten oikeudellisesti sitovia,

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta, 
joka koskee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklaa ja unionin perusarvojen 
kunnioittamista ja edistämistä2,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien 
tukemisesta ja suojelusta sekä kansallisten ja yhteisön toimielinten roolista 
perusoikeusvirasto mukaan lukien3,

– ottaa huomioon Euroopan unionin riippumattomien asiantuntijoiden laatiman 
perusoikeuksien tilaa Euroopan unionissa käsittelevän vuoden 2005 vuosikertomuksen,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston 
perustamisesta (KOM(2005)0280) ja ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastoon kuuluvilla aloilla (KOM(2005)0280),

– ottaa huomioon puheenvuoron, jonka José Manuel Barroso käytti Euroopan komission 
puheenjohtajana Euroopan parlamentin 17. marraskuuta 2004 pitämässä täysistunnossa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45, 34 ja 91 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon
(A6-0000/2006),

  
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 408.
3 EUVL C 117 E, 18.5.2006, s. 242.
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A. katsoo, että unioni perustuu kaikille jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, 
ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla),

B. toteaa, että parlamentilla, joka on suorilla vaaleilla valittava unionin kansalaisia edustava 
elin, on suuri vastuu näiden periaatteiden toteuttamisessa,

C. toteaa, että menettely, jolla selvitetään kaikkien lainsäädäntöehdotusten yhdenmukaisuus 
perusoikeuskirjan kanssa, on välttämätön seuraus siitä, että parlamentti, neuvosto ja 
komissio sekä kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet perusoikeuskirjan ja esittäneet sen 
virallisesti unionin kansalaisille Nizzassa 7. joulukuuta 2000,

D. panee merkille, että perusoikeuskirja sisällytettiin sopimukseen unionin peruslaista 
kaikkien jäsenvaltioiden suostumuksella eikä sitä kiistetty ratifiointiprosessin yhteydessä 
myöskään Ranskassa ja Alankomaissa, mitä voidaan pitää syvän ja kattavan 
eurooppalaisen yksimielisyyden osoituksena,

E. toteaa, että tämän menettelyn järjestelmällisyys, perusteellisuus, objektiivisuus, avoimuus 
ja seurattavuus ovat sitäkin merkittävämpiä, koska perusoikeuskirja ei ole valitettavasti 
vieläkään oikeudellisesti sitova,

F. toteaa, että komission ehdotus vuonna 2001 käyttöön otetun menettelyn syventämisestä ja 
sen julkisuuden lisäämisestä on selvä edistysaskel toimissa, joilla komissio pyrkii
kehittämään Euroopan unioniin todellisen "perusoikeuskulttuurin",

G. toteaa, että ehdotettu menettely on luonteeltaan liian sisäänpäinkääntynyt, perusteet ovat 
liian rajoittavia, Euroopan parlamentin rooli on riittämätön ja jäsenvaltioiden 
parlamenttien ottamista mukaan koskevat ehdotukset, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan ylähuoneen ehdotukset1, jäivät myös huomiotta samoin kuin tarvittava 
jatkuva keskustelu unionin toimielinten välillä ja riippumattomien organisaatioiden 
saaminen mukaan objektiivisuuden parantamiseksi,

H. katsoo, että unionin todellinen "perusoikeuskulttuuri" edellyttää sellaisen kattavan 
perusoikeuksien valvontajärjestelmän kehittämistä, joka käsittää neuvoston sekä 
hallitusten väliseen yhteistyöhön liittyvät päätökset,

I. katsoo, että muun muassa CIA:n vankilat ja sieppaukset, asioiden hidas selvittäminen ja 
monien hallitusten välinen riittämätön yhteistyö samoin kuin lentotietojen luovuttaminen 
ilman oikeudellista perustetta heikentävät kansalaisten uskoa unionin toimielinten kykyyn 
ja haluun suojella perusoikeuksia ja rangaista rikkomuksista,

1. viittaa historialliseen tehtävään, jolla "yhä tiiviimmän unionin" (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 1 artikla) samoin kuin turvallisuuteen, oikeuteen sekä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvien välineiden ohella luodaan myös vapautta koskevia 
välineitä;

  
1 House of Lords, EU-valiokunta, 16. kertomus istunnosta 2005-06, "Human Rights Proofing EU Legislation", 
29. marraskuuta 2005, 149 kohta.
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2. pitää tärkeänä perustuslakimenettelyn kriisin voittamista ja perustuslain keskeisten 
saavutusten säilyttämistä sekä sitä, että perusoikeuskirjasta tehdään kiistämättömästi 
oikeudellisesti sitova;

3. pitää myönteisinä komission ehdotuksia, jotka koskevat perusoikeuksien 
huomioonottamisen syventämistä ja niiden näkyvyyden parantamista sen 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, ja pitää tätä ensimmäisenä myönteisenä tuloksena 
komission puheenjohtajan José Manuel Barroson 17. marraskuuta 2004 parlamentissa 
ilmoittamista kunnianhimoisista toimista perusoikeuksien suojelemiseksi sekä hänen 
perustamastaan asiaa käsittelevästä työryhmästä;

4. korostaa, että komission ehdottama "järjestelmällinen" valvonta edellyttää ehdottomasti, 
että käytännössä jokaista lainsäädäntöehdotusta tarkastellaan huolellisesti ja tulos 
perustellaan;

5. vaatii komissiota harkitsemaan uudelleen päätöstään jakaa vaikutusten arvioinnissa 
perusoikeuksia koskevat huomiot kolmeen luokkaan – taloudelliset vaikutukset, 
sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristövaikutukset – ja vaatii sitä luomaan uuden erityisen 
luokan "vaikutukset perusoikeuksiin", koska vain näin voidaan taata kaikkien 
perusoikeuksiin liittyvien näkökohtien ottaminen huomioon;

6. korostaa komission koko lainsäädäntömenettelyn käsittävää oikeutta peruuttaa 
ehdotuksensa ennen sen hyväksymistä neuvostossa, jos siihen on tehty jotakin 
perusoikeutta loukkaavia muutoksia;

7. viittaa komission oikeuteen esittää kumoamispyyntöjä yksittäisten tapausten tarkastelun 
jälkeen ja korostaa nimenomaisesti perusoikeuksien ja -vapauksien puolustamisen 
ehdotonta ensisijaisuutta kaikkiin poliittisiin näkökohtiin nähden;

8. pitää tarpeellisena, että perusoikeuskirjan huomioonottaminen laajennetaan koskemaan 
koko lainsäädäntömenettelyä sekä komitologiaa ja että parlamentin asemaa vahvistetaan, 
uuden perusoikeusviraston asema määritellään tarkemmin ja sen tukea tehostetaan;

9. aikoo siksi muuttaa työjärjestyksensä 34 artiklaa niin, että kansalaisvapauksista vastaava 
valiokunta käsittelisi perusoikeuksiin vaikuttavien lainsäädäntöehdotusten, toimien ja 
määräysten vaikutuksia, ja aikoo muuttaa 91 ja 115 artiklaa niin, että parlamentin 
päätöslauselmat voivat koskea myös jäsenvaltioiden olosuhteita, jotta parlamentti voisi 
näin kantaa jo aikaisessa vaiheessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan 
mukaisen vastuunsa;

10. vaatii neuvostoa vahvistamaan perusoikeuksien järjestelmällistä tarkastelua myös 
hallitusten väliseen yhteistyöhän liittyvillä alueilla, vaatii sitä julkistamaan tulokset ja 
varmistamaan tarvittaessa myös tuen perusoikeusvirastolle;

11. kehottaa jäsenvaltioiden parlamentteja etenkin poliisi- ja oikeusasioihin liittyvässä 
yhteistyössä sekä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tarkastelemaan kaikkien 
päätösten ja toimien yhteensopivuutta perusoikeuskirjan kanssa, jotta perusoikeuksien 
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jakamattomuus voidaan taata ja unionin kaikilla politiikanaloilla voidaan toteuttaa 
perusoikeuksien järjestelmällinen ja perusteellinen tarkastelu;

12. vaatii neuvostoa ja komissiota esittämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan tai EY:n perustamissopimuksen 200 ja 212 artiklan mukaisesti vuotuisen 
kertomuksen unionin perusoikeuspolitiikasta ja aloittamaan järjestelmällisen, avoimen ja 
pysyvän keskustelun perusoikeuksien suojelemista unionissa;

13. pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden, liittyvien valtioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


