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10.1.2019 A8-0469/72 

Tarkistus  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 

jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) ’oikeusvaltioperiaatteella’ 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 

artiklassa mainittua unionin arvoa; 

oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat 
laillisuusperiaate, joka merkitsee 

läpinäkyvää, vastuuvelvollista, 

demokraattista ja moniarvoista 

lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, 

toimeenpanovallan käyttäjien 

mielivaltaisuuden kielto, riippumattomien 

tuomioistuinten takaama tehokas 

oikeussuoja, joka sisältää myös 

perusoikeuksien kunnioittamisen 

varmistamisen, sekä vallanjako ja 

yhdenvertaisuus lain edessä; 

a) ’oikeusvaltioperiaatteeseen’ 

kuuluvat Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 2 artiklan mukaisesti 

laillisuusperiaate, joka merkitsee 

läpinäkyvää, vastuuvelvollista, 

demokraattista ja moniarvoista 

lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, 

toimeenpanovallan käyttäjien 

mielivaltaisuuden kielto, oikeussuojan 

saatavuus ja tehokas oikeussuoja 

riippumattomissa ja puolueettomissa 

tuomioistuimissa; vallanjako, 

syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus lain 

edessä sekä perusoikeuksien 

kunnioittaminen, josta määrätään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 

kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Tarkistus  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 

jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 Riippumattomien asiantuntijoiden paneeli 

 1. Yleisten puutteiden tunnistamisessa 

komissiota avustaa edustava 

riippumattomien asiantuntijoiden paneeli 

(jäljempänä ’oikeusvaltioperiaatteen 

asiantuntijapaneeli’), joka arvioi 

tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa 

vuosittain määrällisten ja laadullisten 

perusteiden ja tietojen perusteella, joihin 

kuuluvat muun muassa Euroopan 

unionin tuomioistuimen ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, 

tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, 

unionin muiden toimielinten, elinten, 

toimistojen tai virastojen raportit ja 

lausunnot sekä asiaankuuluvien 

kansainvälisten järjestöjen päätelmät ja 

suositukset. Arviointi on julkistettava. 

 2. Euroopan parlamentti käy yhdessä 

kansallisten parlamenttien kanssa 

oikeusvaltioperiaatteen 

asiantuntijapaneelin laatimaa arviointia 

koskevan vuotuisen seurantakeskustelun. 

Tätä tarkoitusta varten kansalliset 

parlamentit ja Euroopan parlamentin 

asiasta vastaava valiokunta perustavat 

yhdessä asiaa käsittelevän 

yhteisparlamentaarisen ryhmän. 

Euroopan parlamentti ja kansalliset 
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parlamentit päättävät yhdessä ryhmän 

organisaatiosta ja työjärjestyksestä 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 

ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä kansallisten 

parlamenttien asemasta Euroopan 

unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 

olevan 9 artiklan mukaisesti. 

 3. Oikeusvaltioperiaatteen 

asiantuntijapaneeli koostuu seuraavista 

jäsenistä: 

 a) yksi kunkin jäsenvaltion parlamentin 

nimeämä riippumaton asiantuntija, jonka 

on oltava pätevä 

perustuslakituomioistuimen tai 

korkeimman oikeuden tuomari, joka ei 

ole aktiivipalveluksessa; 

 b) kymmenen muuta asiantuntijaa, jotka 

Euroopan parlamentti nimittää kahden 

kolmasosan enemmistöllä 

asiantuntijaluettelosta, jonka ovat 

laatineet 

 i) eurooppalaisten tiedeakatemioiden 

yhteistyöorganisaatio (ALLEA, European 

Federation of Academies of Sciences and 

Humanities); 

 ii) kansallisten ihmisoikeuselinten 

eurooppalainen verkosto (ENNHRI); 

 iii) Euroopan neuvosto (mukaan lukien 

Venetsian komissio, lahjonnan vastainen 

valtioiden ryhmä (GRECO) ja Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu); 

 iv) oikeuslaitoksen toimivuutta 

tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä 

komitea (CEPEJ) ja Euroopan unionin 

asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja 

 v) Yhdistyneet kansakunnat (YK), 

Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyöjärjestö (Etyj) ja Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD). 

 4. Oikeusvaltioperiaatteen 

asiantuntijapaneelin kokoonpanossa 

varmistetaan sukupuolten tasapuolinen 
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edustus. 

 5. Oikeusvaltioperiaatteen 

asiantuntijapaneeli valitsee 

puheenjohtajansa jäsentensä joukosta. 

 6. Oikeusvaltioperiaatteen 

asiantuntijapaneelin työn helpottamiseksi 

komissio tarjoaa sille sihteeristön ja 

mahdollistaa näin sen tehokkaan 

toiminnan erityisesti keräämällä 

tarkasteltavia ja arvioitavia tietoja ja 

tietolähteitä ja antamalla hallinnollista 

tukea. 

Or. en 

 


