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21.2.2018 A8-0025/27 

Tarkistus  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon asiaa koskevat 

Euroopan neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen päätöslauselmat, 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.2.2018 A8-0025/28 

Tarkistus  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 U a. ottaa huomioon, että 

oikeudellisesti sitomattomien välineiden 

institutionaalisista ja oikeudellisista 

vaikutuksista 4. syyskuuta 2007 

antamansa päätöslauselman 

(2007/2028(INI)) 15 kohdassa se ˮtoteaa, 

että toimielinten välisillä sopimuksilla voi 

olla vain EU:n toimielinten välisiä 

suhteita koskevia oikeusvaikutuksia ja 

että ne eivät siksi merkitse oikeudellisesti 

sitomatonta sääntelyä kolmansiin 

osapuoliinˮ (eli yksittäisiin 

jäsenvaltioihin) ˮkohdistuvien 

oikeusvaikutusten osaltaˮ; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Tarkistus  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  U b. ottaa huomioon, että kristityt 

pakolaiset joutuvat alttiiksi šariaa 

noudattavien kiihkomielisten muslimien 

hyökkäyksille jäsenvaltioiden 

vastaanottokeskuksissa ja kiihkomieliset 

muslimit uhkaavat jopa tappaa kristittyjä; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Tarkistus  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 U c. ottaa huomioon, että SEU-

sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan 

”unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden tasa-

arvoa perussopimuksia sovellettaessa sekä 

niiden kansallista identiteettiä, joka on 

olennainen osa niiden poliittisia ja 

valtiosäännön rakenteita, myös 

alueellisen ja paikallisen itsehallinnon 

osalta. Se kunnioittaa keskeisiä valtion 

tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 

tavoitteena on valtion alueellisen 

koskemattomuuden turvaaminen, yleisen 

järjestyksen ylläpitäminen sekä 

kansallisen turvallisuuden takaaminen. 

Erityisesti kansallinen turvallisuus säilyy 

yksinomaan kunkin jäsenvaltion 

vastuulla”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Tarkistus  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, ettei kansallisella 

suvereniteetilla eikä 

toissijaisuusperiaatteella voida perustella 

tai oikeuttaa sitä, että jokin jäsenvaltio 

kieltäytyy järjestelmällisesti noudattamasta 

EU:n perusarvoja, jotka ovat olleet unionin 

perussopimusten johdanto-osan artiklojen 

johtoajatuksena, sillä kaikki jäsenvaltiot 

ovat allekirjoittaneet nämä artiklat 

vapaaehtoisesti ja sitoutuneet 

noudattamaan niitä; 

1. katsoo, ettei kansallisella 

suvereniteetilla eikä 

toissijaisuusperiaatteella voida perustella 

tai oikeuttaa sitä, että jokin jäsenvaltio 

kieltäytyy järjestelmällisesti noudattamasta 

EU:n perusarvoja, jotka ovat olleet unionin 

perussopimusten johdanto-osan artiklojen 

johtoajatuksena, sillä kaikki jäsenvaltiot 

ovat allekirjoittaneet nämä artiklat 

vapaaehtoisesti ja sitoutuneet 

noudattamaan niitä; katsoo myös, että 

keskeisten arvojen ja periaatteiden 

määrittäminen on elävä ja jatkuva 

prosessi, jonka olisi perustuttava 

ihmisarvoon, kun otetaan huomioon 

kunkin jäsenvaltion yhteiskunnalle 

ominainen henkinen ilmapiiri; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Tarkistus  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. korostaa, että on vältettävä 

syrjimättömyysperiaatteen yksipuolisia 

tulkintoja, ja torjuu yritykset suoda 

perusoikeuskirjan 21 artiklalle 

merkittävämpi rooli kuin siinä oleville 

muille (yhtä tärkeille) määräyksille; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Tarkistus  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 

67 artiklan mukaan ”unioni muodostaa 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueen, jolla kunnioitetaan 

perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden 

erilaisia oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä”; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.2.2018 A8-0025/34 

Tarkistus  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 c. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 

4 artiklan 2 kohdan mukaan ”unioni 

kunnioittaa jäsenvaltioiden tasa-arvoa 

perussopimuksia sovellettaessa sekä 

niiden kansallista identiteettiä, joka on 

olennainen osa niiden poliittisia ja 

valtiosäännön rakenteita, myös 

alueellisen ja paikallisen itsehallinnon 

osalta. Se kunnioittaa keskeisiä valtion 

tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 

tavoitteena on valtion alueellisen 

koskemattomuuden turvaaminen, yleisen 

järjestyksen ylläpitäminen sekä 

kansallisen turvallisuuden takaaminen. 

Erityisesti kansallinen turvallisuus säilyy 

yksinomaan kunkin jäsenvaltion 

vastuulla”; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.2.2018 A8-0025/35 

Tarkistus  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskeva vuosikertomus 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. toteaa, että EU:hun liittyessään 

valtiot täyttävät Kööpenhaminan kriteerit, 

ja tämän ehdon täyttymistä on valvottava 

jatkuvasti ja siitä on käytävä jatkuvasti 

vuoropuhelua parlamentissa, komissiossa 

ja neuvostossa ja niiden kesken; 

2. toteaa, että EU:hun liittyessään 

valtiot täyttävät Kööpenhaminan kriteerit, 

ja tämän ehdon täyttymistä on valvottava 

jatkuvasti ja siitä on käytävä jatkuvasti 

vuoropuhelua parlamentissa, komissiossa 

ja neuvostossa ja niiden kesken; toteaa, 

että laajempi kysymys on se, onko unionin 

toimielimillä, erityisesti parlamentilla ja 

komissiolla, oikeus vaatia jäsenvaltioita 

tekemään lisävelvoitteista 

vaikutustenarviointi, kun nämä täyttävät 

Kööpenhaminan kriteerit ja noudattavat 

unionin oikeuden 

perusoikeussäännöksiä; 

Or. en 

 

 


