
Euroopan parlamentti
2014-2019

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

P8_TA(2019)0366

Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta 
ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 
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(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0218),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 16, 33, 43 ja 50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 
168, 169, 192 ja 207 artiklan sekä 325 artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen 31 artiklan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0159/2018),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan, 16 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 91 
artiklan, 100 artiklan, 114 artiklan, 168 artiklan 4 kohdan, 169 artiklan, 192 artiklan 1 
kohdan ja 325 artiklan 4 kohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 31 artiklan,

– ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, 
jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2018 annetun tilintarkastustuomioistuimen lausunnon1,
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– ottaa huomioon 18. lokakuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1, 

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 15. 
maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan 
parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 
kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-
asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, 
talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan lausunnot (A8-0398/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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P8_TC1-COD(2018)0106

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi unionin 
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2019/1937.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua 

koskevasta direktiivistä

Direktiivin 27 artiklan mukaisen tarkistamisen yhteydessä komissio harkitsee mahdollisuutta 

ehdottaa direktiivin soveltamisalan laajentamista tiettyihin SEUT-sopimuksen 153 ja 

157 artiklaan perustuviin säädöksiin kuultuaan tarvittaessa työmarkkinaosapuolia 

SEUT-sopimuksen 154 artiklan mukaisesti.


