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TARKISTUKSET 1–8

Lausuntoluonnos (PE398.443v01-00)
Jean-Marie Cavada
Lissabonin sopimuksesta: uuden sopimuksen vaikutus säännöstöön ja meneillä oleviin 
menettelyihin sisä- ja oikeusasioissa
(2007/2286(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Iliana Malinova Iotova

Tarkistus 1
1 kohdan g alakohta

g) avoimuutta ja valvontaa parannetaan EU:n toimielinten ja kansalaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, poliittisten puolueiden ja kansallisten parlamenttien välisissä 
suhteissa; tältä osin se, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaan liittyviä 
politiikkoja varten on perustettu erityisjärjestelmä, jonka myötä komissio, 
jäsenvaltioiden hallitukset, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden parlamentit 
arvioivat, kuinka nämä politiikat vaikuttavat Euroopan unionissa, on äärimmäisen 
myönteinen asia; hyvästä hallintotavasta EU:ssa todettakoon, että parlamentti 
kehottaa komissiota ja neuvostoa jouduttamaan keskusteluja suunnitteilla olevan 
Euroopan syyttäjäviranomaisen käytännön perustamistoimenpiteistä, sillä tämä 
viranomainen on tärkein edellytys tämän kohdan ensimmäisessä lauseessa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada

Tarkistus 2
2 kohdan d a alakohta (uusi)

da) lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat päättää, etteivät ne osallistu 
IV osaston toimenpiteiden tarkistamista koskeviin ehdotuksiin, vaikka ne 
päättivätkin aikaisemmin osallistua näihin toimenpiteisiin; niitä eivät myöskään 
sido uudet tietosuojasäännöt, joiden hyväksyminen perustuu uuden sopimuksen 
määräykseen, jonka mukaan rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja 
oikeudellisen yhteistyön keskeiset säännöt eivät sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja 
Irlantia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada

Tarkistus 3
3 kohdan 1 luetelmakohta

a) tiedottaa EU:n kansalaisille heidän uusista oikeuksistaan ja EU:n uudesta 
oikeudellisesta kehyksestä sekä yhtä lailla kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään 
laajoja tiedotuskampanjoita ja järjestämään kansallisille oikeusviranomaisille ja 
turvallisuudesta vastaaville yksiköille erityistä ammatillista koulutusta, millä 
pyrittäisiin ehkäisemään kaikenlaista laitonta syrjintää EU:n kansalaisten välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada

Tarkistus 4
3 kohdan 2 luetelmakohta

b) ottaa kansalliset parlamentit mukaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan 
seuraavan monivuotisen ohjelman määrittämiseen; katsoo, että tämä olisi 
tarkoituksenmukaista toteuttaa seuraavin keinoin:
– epämuodolliset foorumit (kuten niin sanottu tulevaisuusryhmä, joka tapaa 

määräajoin neuvoston kuuden puheenjohtajuuskauden aikana vuosina 2008 ja 
2009)

– kaikkien lainvalmistelutekstien toimittaminen alkuperäisistä 
lainsäädäntöesityksistä alkaen muodollisesti, säännöllisesti ja oikea-aikaisesti 
kansallisten parlamenttien jäsenten sekä EU:n kansalaisten välisen syrjinnän 
välttämiseksi;
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada

Tarkistus 5
3 kohdan 3 luetelmakohta

c) hoitaa vuonna 2008 neuvottelut kaikkien niiden toimenpiteiden hyväksymiseksi vuoden 
2009 alussa, joita tarvitaan perustana vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan uuden 
ohjelman menestyksekkääksi käyttöön ottamiseksi vuodesta 2010 alkaen uuden 
parlamentin toimesta; pitää mielessä varaukset, joita jäsenvaltiot ja/tai parlamentit 
ovat tehneet monissa lainsäädäntömenettelyissä, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tarkastelemaan uudelleen Lissabonin sopimuksella käyttöön otettujen uusien 
oikeusperustojen näkökulmasta ja poliittista keskustelua arvioiden seuraavia 
lainsäädäntötekstejä:

Yleiset oikeudet

– Puitepäätös eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella 
noudatettavista oikeuksista (2004/0113(CNS))

– Puitepäätös rikosasioissa tehtävistä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (liitetään osaksi direktiivin 95/46/EY 
tarkistusta) (2005/0202(CNS)) (Tanskan, Irlannin, Alankomaiden Ruotsin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentit ovat esittäneet varauksensa)

Oikeudellinen yhteistyö

– Puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta (2007/2067(CNS)) 
(Ruotsin, Alankomaiden, Tanskan, Irlannin ja Latvian parlamentit ovat esittäneet 
varauksensa)

– Puitepäätös yksipuolisesti tehdyistä päätöksistä (toimitetaan myöhemmin)

– Puitepäätös eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, 
asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosoikeudenkäyntejä varten 
(2003/0270(CNS)) (Ruotsin ja Tanskan parlamentit ovat esittäneet varauksensa)

– Puitepäätös tuomioiden huomioon ottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä uudessa rikosprosessissa (2005/0018(CNS)) (Ruotsin, Alankomaiden ja 
Irlannin parlamentit ovat esittäneet varauksensa)

– Puitepäätös eurooppalaisesta valvontamääräyksestä Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välisissä esitutkintamenettelyissä (2006/0158(CNS))

– Puitepäätös rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä 
jäsenvaltioiden välillä (2005/0267(CNS)) (Ruotsin, Suomen, Alankomaiden, Irlannin, 
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Kreikan ja Tanskan parlamentit ovat esittäneet varauksensa)

– Puitepäätös Eurojustista (toimitetaan myöhemmin).

Poliisiyhteistyö

– Puitepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta (Ruotsin parlamentti on 
esittänyt varauksensa)

– Puitepäätös sisäisestä turvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) 
terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi (liitetään tarkistuksena osaksi viisumitietojärjestelmää koskevaa 
asetusta) (2005/0232(CNS))

– Puitepäätös pääsystä Eurodac-järjestelmään turvallisuustarkoituksissa (liitetään 
tarkistuksena osaksi viisumitietojärjestelmää koskevaa asetusta) (2006/0310(CNS))

– Puitepäätös Europolista (Euroopan parlamentin kuuleminen kesken)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada

Tarkistus 6
3 a kohta (uusi)

3a. tuo esiin halunsa osallistua yhteistyöhengessä komission ja neuvoston 
puheenjohtajavaltion kanssa näiden ehdotusten uudelleen kirjoittamiseen vuoden 
2008 aikana ja varaa itselleen oikeuden antaa muodollisia suosituksia, jotka ovat 
tarpeen jo saavutettujen poliittisten sopimusten parantamiseksi, kuten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklassa määrätään; ehdottaa tätä varten, että 
vuoden 2008 alussa perustetaan korkean tason työryhmä, jolla olisi toimivalta 
keskustella avoimesti edellä mainittuihin teksteihin tehtävistä parannuksista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada

Tarkistus 7
3 b kohta (uusi)

3b. pitää myönteisenä konferenssin julistusta siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 
10 artiklasta (julistus nro 39a) ja kehottaa komissiota käynnistämään työt 
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epätyydyttävien tai tehottomien säädösten (kuten rikosasioissa annettavasta 
keskinäisestä oikeusavusta tehdyn yleissopimuksen taikka muiden tekstien, joita 
pitäisi kokemusten perusteella parantaa) tarkistamiseksi tai korvaamiseksi jo 
vuonna 2008;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada

Tarkistus 8
3 c kohta (uusi)

3c. katsoo, että parlamentille pitäisi tiedottaa ja sitä pitäisi kuulla vuodesta 2008 lähtien 
säännöllisesti tärkeimmistä kolmansiin maihin liittyvistä ohjelmista ja sopimuksista, 
jotka koskevat esimerkiksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta Venäjän 
kanssa, kansainvälistä strategiaa ihmiskaupan torjumiseksi sekä asioita, jotka 
liittyvät huumausainekauppaan ja terrorismin ehkäisemiseen ja torjumiseen, myös 
silloin, kun kuuleminen ei ole pakollista;

Or. en
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