
Euroopan pitää reagoida kansalaisten todellisiin huolenaiheisiin. Siksi tavoitteena on  ihmisoikeuksiin,
demokraattisiin toimielimiin ja oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
alueen luominen. Sen edistäminen on EU:n vastuulla, ja aihe on ollut unionin toiminnan keskipisteessä
vuodesta 1999 lähtien, jolloin näille kolmelle osa-alueelle määriteltiin asteittainen strategia. Kansalaisten pitää
voida nauttia vapaudesta turvallisesti. Tämä taataan vankalla oikeudellisella puitteistolla, jossa oikeus on
kaikkien ulottuvilla. 

Taatakseen vapauden EU laatii sääntöjä, joiden avulla kansalaiset voivat asua, työskennellä ja matkustaa
turvallisesti Euroopan unionin alueella. Yksi Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (ESP) parlamenttiryhmän
päällimmäisistä tavoitteista on perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen takaaminen.
Valvomme vuosittain ihmisoikeuksien toteutumista EU:n perusoikeuskirjan avulla ja vaadimme sen
sisällyttämistä perustamissopimuksiin, jotta perusoikeuskirjasta tulisi laillisesti sitova. 

Muita meille poliittisesti tärkeitä asioita ovat:
• Taistelu kaikkia syrjinnän muotoja vastaan.
• Vapaan liikkuvuuden takaaminen.
• Vahvempien oikeuksien liittäminen Euroopan kansalaisuuteen.
• Tasapaino turvallisuuden ja kansalaisten oikeuksien varmistaminen välillä,

mukaan lukien henkilötietojen suoja.

EU työstää paraikaa yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa.
ESP-ryhmä vaatii yhteisiä sääntöjä seuraaville aloille:
• säädökset humanitaarisin perustein suojaa hakeville;
• yhteinen järjestelmä maahanmuuton asianmukaiselle hallinnalle;
• EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten asiallinen kohtelu sekä sosiaalisten ja poliittisten oikeuksien

myöntäminen pitkään EU:ssa oleskelleille.

Yhteistyö lähtömaiden kanssa on välttämätöntä, jotta voidaan edistää kehitystä ja ihmisoikeuksia  sekä taistella
ihmiskauppaa vastaan.

Edistääkseen vapautta EU:n pitää vahvistaa tullihallintoja ja sisäistä turvallisuutta sekä samalla taata yksilön
oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen. Yhteistä toimintaa tarvitaan seuraavilla aloilla: 
• rikollisuuden ehkäisyssä ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa (ihmiskauppa, aseiden

ja huumeiden salakuljetus, seksuaalinen hyväksikäyttö, lahjonta, petokset, rahanpesu jne.);
• terrorismin ja rasismin sekä muukalaisvihan vastaisessa taistelussa;
• yhteistyön vahvistamisessa kansallisten poliisivoimien välillä ja asianmukaisten toimenpiteiden

kehittämisessä ulkorajavalvontaan.
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Vapauden väärinkäytön estämiseksi tarvitaan todellinen oikeuden alue, jolla kansalaiset voivat turvautua muiden jäsenvaltioiden
tuomioistuimiin ja viranomaisiin yhtä helposti kuin omiinsa. ESP-ryhmä vaatii:

• parempaa yhteistyötä, yhteensopivuutta ja lähentymistä kansallisten oikeusjärjestelmien välillä, etteivät rikolliset pääse
käyttämään hyväkseen lainsä¨dännön eroja; Pyrimme edistämään tuomioiden ja oikeuden päätösten vastavuoroista
tunnustamista kaikkialla EU:ssa;

• yhteisiä vähimmäisstandardeja yksilöiden oikeuksien suojelemiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Monet tämän alan asioista kuuluvat kansallisen itsemääräämisoikeuden piiriin, joten  useimmat päätökset pitää hyväksyä
yksimielisesti ministerineuvostossa. Konsensusprosessi on usein hidas ja lopputulos vesittynyt. Parlamentti ei vieläkään
osallistu suoraan alan päätöksentekoon. Sitä ainoastaan kuullaan eikä neuvoston ei tarvitse noudattaa parlamentin kantaa
kiistanalaisissa kysymyksissä.

Tästä huolimatta ESP-ryhmä on saanut aikaan tuloksia monilla aloilla:

• Kansalaisten oikeus tutustua asiakirjoihin � ponnistelujemme ansiosta on tehty merkittäviä parannuksia ja
hyväksytty asetus osoittaa selvän edistyksen taistelussa avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta.

• Tietosuoja � ESP:n ryhmä oli merkittävä toimija, kun EU:n toimielimiin hyväksyttiin tietosuojasääntöjä, joita nyt
sovelletaan ja seurataan.

• Taistelu rasismia ja muukalaisvihaa vastaan � vaadimme tiukempia sääntöjä ja selkeämpiä määritelmiä
rikkomuksille.

• Eurojust � myötävaikutimme vahvasti kyseisen oikeudellisen yksikön perustamiseen. Sen tarkoitus on kehittää ja
parantaa rikostutkintojen ja syyteprosessien koordinointia jäsenvaltioiden välillä.

• Terrorismin vastainen taistelu � olimme erityisen aktiivisia laadittaessa terrorismin yhteistä määritelmää ja
yhtenäistä seuraamusjärjestelmää, mikä oli merkittävä askel taistelussa terrorismia vastaan.

• Eurooppalainen pidätysmääräys � ennen syyskuun 11. päivän terroristitekoja parlamentti ehdotti, että
pidätysmääräyksellä taisteltaisiin terrorismia vastaan. Täytäänpanon jälkeen luovutusta ei enää tarvita, koska päätökset
tunnustetaan vastavuoroisesti.

• Europol � vaadimme Euroopan poliisijärjestelmän demokraattista valvontaa ja parempaa tietosuojaa sekä
tehokkaita keinoja taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. 

• Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat � olemme tukeneet komission ehdotusta "positiivisemmista säännöistä"
(joita parlamentin oikeisto yleisesti vastustaa). Niiden mukaan useampien ihmisryhmien tulisi voida hyötyä
perheenyhdistämisoikeudesta, mikä parantaisi  pitkäaikaisesti oleskelleiden asemaa. Oleskelulupasäännöt tulisi
yhtenäistää kun on kyse elinkeinon harjoittamisesta, opiskelusta tai koulutuksesta.
Jonkin verran edistystä on saavutettu yhteisen turvapaikkapolitiikan luomisessa;  erityisesti on hyväksytty selkeät kriteerit
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenmaan määrittelemiseksi ja hyväksytty pakolaisaseman
myöntämisen vähimmäisstandardit. 

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä aloista, joilla ESP-ryhmä on varmistanut paremmat säädökset kansalaisille.

Yhteiset ongelmat vaativat yhteisiä ratkaisuja. Siksi vaadimme, että uudessa perustuslaissa:
• hyväksytään yksinkertaisempia ja ymmärrettävämpiä sääntöjä;
• helpotetaan päätöksentekoa neuvoston enemmistöpäätöksin;
• otetaan parlamentti mukaan kaikkiin päätöksentekomenettelyihin demokraattisen valvonnan varmistamiseksi.

Vain tällä tavoin voimme luoda Eurooppaan tavoittelemamme todellisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen.

Yhteystiedot

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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Euroopan parlamentin rooli ja ESP-ryhmän kanta


