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Tarkistus 1
Aloyzas Sakalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että yhteisön oikeutta ei tule 
mieltää yksinomaan asiantuntijoiden 
valiojoukolle tarkoitetuksi alaksi, ja että 
tämän alan koulutusmahdollisuuksia ei tule 
rajoittaa ylemmän oikeusasteen 
tuomioistuinten tuomareihin,

C. katsoo, että yhteisön oikeutta ei tule 
mieltää yksinomaan asiantuntijoiden 
valiojoukolle tarkoitetuksi alaksi, ja että 
tämän alan koulutusmahdollisuuksia on 
tarjottava tiukkaa vuorotteluperiaatetta 
noudattaen ja niitä ei tule rajoittaa 
ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten 
tuomareihin,

Or. en

Tarkistus 2
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että minkään tässä 
mietintöluonnoksessa mainitun asian ei 
tule vaikuttaa tuomarien itsenäisyyteen 
Euroopan neuvoston ministerineuvoston 
antaman suosituksen N:o R(94)12 ja 
vuonna 1998 hyväksytyn tuomarien 
ohjesääntöä koskevan Eurooppalaisen 
peruskirjan mukaisesti,

H. katsoo, että minkään tässä 
mietintöluonnoksessa mainitun asian ei 
tule vaikuttaa tuomarien itsenäisyyteen 
Euroopan neuvoston ministerineuvoston 
antaman suosituksen N:o R(94)12, vuonna 
1998 hyväksytyn tuomarien ohjesääntöä 
koskevan Eurooppalaisen peruskirjan ja 
kansallisten oikeusjärjestelmien
mukaisesti,

Or. de

Tarkistus 3
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
1 kohta



PE405.881v01-00 4/18 AM\721162FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että yhteisön oikeudella 
ei ole mitään vaikutusta, jos sitä ei 
sovelleta asianmukaisesti jäsenvaltioissa 
kansallisten tuomareiden toimesta, jotka 
ovat näin ollen Euroopan unionin 
oikeusjärjestyksen kulmakiviä;

1. panee merkille, että Euroopan yhteisö 
on oikeudellinen yhteisö1, jonka 
perustana on vallanjaon periaate ja 
toimielimiä koskevien ja hallinnollisten 
tehtävien suorittamisen ja tuomiovallan 
käytön välisen tasapainon periaate; pitää 
kansallisten tuomareiden tehtävää tästä 
syystä erittäin tärkeänä  ja ehdottoman 
välttämättömänä yhdenmukaisen 
eurooppalaisen oikeusjärjestelmän 
luomisen kannalta, myös kun otetaan 
huomioon yhteisön lainsäätäjän äskettäin 
tekemät päätökset2, joiden mukaisesti 
kansallisten tuomareiden osallistumista 
lisätään ja heille annetaan enemmän 
vastuuta yhteisön oikeuden 
soveltamisessa;

______________
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 23 päivänä 
huhtikuuta 1986, asia 294/83, Parti écologiste 
"Les Verts" vastaan Euroopan parlamentti, Kok. 
1986, s. 1339 ja siitä eteenpäin, 23 kohta.
2 Ks. neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2002, 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa 
vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta, EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. it
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Tarkistus 4
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että kieli on oikeuden 
harjoittajien pääasiallinen työväline, ja että 
kansallisten tuomareiden vieraiden 
kielten opetuksen tämänhetkinen taso ei 
ainoastaan rajoita oikeudellisen 
yhteistyön mahdollisuuksia tietyissä 
välineissä, vaan myös keskinäisen 
luottamuksen kehittymistä, acte clair -
opin asianmukaista käyttöä ja 
osallistumista vaihto-ohjelmiin; pyytää 
kaikkia oikeusalan koulutuksessa osallisina 
olevia tahoja kiinnittämään erityistä 
huomiota tuomareiden kielikoulutukseen;

3. katsoo, että yhteisön oikeuden tuntemus 
on oikeuden harjoittajien pääasiallinen 
työväline; pitää kuitenkin vähintään 
yhden vieraan kielen perusteellisia taitoja 
välttämättömänä edellytyksenä 
rajoittamattoman ja tietoisen oikeudellisen 
yhteistyön tekemiseksi kansallisten 
oikeusjärjestelmien ja tuomioistuimen 
välillä;  pyytää tästä syystä kaikkia 
oikeusalan koulutuksessa osallisina olevia 
tahoja kiinnittämään erityistä huomiota 
tuomareiden kielikoulutukseen;

Or. it

Tarkistus 5
Aloyzas Sakalas

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että on yleisen edun mukaista 
parantaa oikeusalan ammattilaisten 
kielitaitoa jäsenvaltioissa; pyytää tästä 
syystä jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kyseinen koulutus on maksutonta ja 
helposti saatavilla;

5. katsoo, että on yleisen edun mukaista 
parantaa oikeusalan ammattilaisten 
kielitaitoa jäsenvaltioissa; pyytää tästä 
syystä jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kyseinen koulutus on maksutonta ja 
helposti saatavilla ja että tuomareilla on 
mahdollisuus opetella kyseistä vierasta 
kieltä ulkomailla;

Or. en
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Tarkistus 6
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että täydellistä ja ajan 
tasalla olevaa tietoa yhteisön oikeudesta ei 
ole järjestelmällisellä ja asianmukaisella 
tavalla monien kansallisten tuomareiden 
saatavilla, ja että yhteisön oikeus on aika 
ajoin heikosti esillä kotimaisissa 
virallisissa lehdissä, lakikokoelmissa, 
lainselitysteoksissa, aikakauslehdissä ja 
oppikirjoissa; pyytää jäsenvaltioita 
tehostamaan pyrkimyksiään tällä alueella;

7. panee merkille, että täydellistä ja ajan 
tasalla olevaa tietoa yhteisön oikeudesta ei 
ole järjestelmällisellä ja asianmukaisella 
tavalla monien kansallisten tuomareiden 
saatavilla, ja että yhteisön oikeutta ei aika 
ajoin julkaista selkeästi ja helposti 
saatavilla olevassa muodossa kotimaisissa 
virallisissa lehdissä, eikä se ole riittävästi 
esillä lakikokoelmissa, lainselitysteoksissa, 
aikakauslehdissä ja oppikirjoissa; pyytää 
jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään 
tällä alueella;

Or. it

Tarkistus 7
Aloyzas Sakalas

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että täydellistä ja ajan 
tasalla olevaa tietoa yhteisön oikeudesta ei 
ole järjestelmällisellä ja asianmukaisella 
tavalla monien kansallisten tuomareiden 
saatavilla, ja että yhteisön oikeus on aika 
ajoin heikosti esillä kotimaisissa 
virallisissa lehdissä, lakikokoelmissa, 
lainselitysteoksissa, aikakauslehdissä ja 
oppikirjoissa; pyytää jäsenvaltioita 
tehostamaan pyrkimyksiään tällä alueella;

7. panee merkille, että täydellistä ja ajan 
tasalla olevaa tietoa yhteisön oikeudesta ei 
ole järjestelmällisellä ja asianmukaisella 
tavalla monien kansallisten tuomareiden 
saatavilla, ja että yhteisön oikeus on aika 
ajoin heikosti esillä kotimaisissa 
virallisissa lehdissä, lakikokoelmissa, 
lainselitysteoksissa, aikakauslehdissä ja 
oppikirjoissa; pyytää jäsenvaltioita 
ehdottomasti parantamaan käännösten 
laatua, kun yhteisön oikeutta koskevaa 
tietoa käännetään äidinkielelle;    

Or. en
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Tarkistus 8
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on sitä mieltä, että tehokkaan 
oikeudellisen yhteistyön mahdollistava 
Euroopan oikeudellinen alue edellyttää 
eurooppaoikeuden tuntemuksen lisäksi 
tietoa muiden jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmistä; korostaa ulkomaisen 
oikeuden käsittelyssä esiintyviä 
epäjohdonmukaisuuksia Euroopan unionin 
alueella ja katsoo, että tähän tärkeään 
asiaan tulisi paneutua tulevaisuudessa; 
panee tässä yhteydessä merkille komission 
lähestyvän horisontaalisen tutkimuksen 
ulkomaisen oikeuden käsittelystä siviili- ja 
kauppa-asioissa ja kansainvälistä 
yksityisoikutta käsittelevän Haagin 
konferenssin luoman viitekehyksen
puitteissa meneillään olevan tutkimuksen;

8. on sitä mieltä, että tehokkaan 
oikeudellisen yhteistyön mahdollistava 
Euroopan oikeudellinen alue edellyttää 
eurooppaoikeuden tuntemuksen lisäksi 
tietoa muiden jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien perusteista; korostaa 
ulkomaisen oikeuden käsittelyssä 
esiintyviä epäjohdonmukaisuuksia 
Euroopan unionin alueella ja katsoo, että 
tähän tärkeään asiaan tulisi paneutua 
tulevaisuudessa; panee tässä yhteydessä 
merkille komission lähestyvän 
horisontaalisen tutkimuksen ulkomaisen 
oikeuden käsittelystä siviili- ja kauppa-
asioissa ja kansainvälistä yksityisoikutta 
käsittelevän Haagin konferenssin luoman 
viitekehyksen puitteissa meneillään olevan 
tutkimuksen;

Or. de

Tarkistus 9
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on tyytyväinen komission 
sitoumukseen julkaista kansalaisten 
tiivistelmiä yhteisön lainsäädännöstä, ja 
katsoo, että myös tällaiset ei-oikeudelliset 
tiivistelmät voivat auttaa oikeuden 
harjoittajia saamaan merkityksellistä 
tietoa nopeammin;

12. on tyytyväinen komission 
sitoumukseen julkaista kansalaisten 
tiivistelmiä yhteisön lainsäädännöstä;
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Or. it

Tarkistus 10
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
14 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää, että EU-tietoudesta tehdään
kansallisen tason koulutuksessa ja 
erityisesti oikeusalan ammatin 
harjoittamiseen oikeuttavassa kokeessa
pakollinen alue, jota painotetaan 
aikaisimmasta mahdollisesta vaiheesta 
lähtien keskittäen huomion lisääntyvässä 
määrin käytännönläheisiin näkökohtiin 
kotimaiselle oikeusjärjestelmälle 
mahdollisesti tuntemattomien, mutta 
yhteisön oikeuden kannalta tärkeiden 
tulkintamenetelmien ja oikeusperiaatteiden 
käsittelemiseksi;

14. pyytää, että EU-tietous sisällytetään 
kansallisen tason koulutukseen ja 
erityisesti oikeusalan koulutukseen ja
ammatin harjoittamiseen oikeuttavaan 
kokeeseen, ja että sitä painotetaan 
aikaisimmasta mahdollisesta vaiheesta 
lähtien keskittäen huomion lisääntyvässä 
määrin käytännönläheisiin näkökohtiin 
kotimaiselle oikeusjärjestelmälle 
mahdollisesti tuntemattomien, mutta 
yhteisön oikeuden kannalta tärkeiden 
tulkintamenetelmien ja oikeusperiaatteiden 
käsittelemiseksi

Or. es

Tarkistus 11
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. rohkaisee rikosoikeuden alalla jo 
olemassa olevien aloitteiden lisäksi 
opetussuunnitelmia ja 
koulutusmenetelmiä koskevien yhteisten 
osatekijöiden kehittämistä jäsenvaltioissa 
siviilioikeuden alalla;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 12
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pyytää komissiota arvioimaan 
perusteellisesti kyseisen puiteohjelman 
tuloksia ja ottamaan tässä yhteydessä 
huomioon käsillä olevan mietinnön sekä 
laatimaan uusia ehdotuksia kehittääkseen 
ja monipuolistaakseen toimia, joilla 
edistetään tuomareiden koulutusta;

Or. ro

Tarkistus 13
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. toteaa, että yhteisön oikeuden 
soveltaminen aiheuttaa huomattavasti 
suurempia haasteita Euroopan unioniin 
1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen 
liittyneiden jäsenvaltioiden tuomareille, ja 
tästä syystä on vastaavasti tehostettava 
toimia, joilla edistetään tuomareiden 
koulutusta näissä jäsenvaltioissa;

Or. ro

Tarkistus 14
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
19 kohta



PE405.881v01-00 10/18 AM\721162FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo kuitenkin, että aika on kypsä 
oikeusalan koulutusta Euroopan unionin 
tasolla koskevalle käytännölliselle ja 
järjestäytyneelle ratkaisulle, joka 
hyödyntää olemassa olevat rakenteet 
välttäen samalla ohjelmien tarpeettoman 
toistamisen; pyytää tästä syystä Euroopan 
oikeusalan koulutusverkostoon 
perustuvan European Judicial Academy -
oppilaitoksen perustamista, jonka 
tehtävänä on asettaa koulutuksessa 
tärkeysjärjestys, ja Academy of European 
Law -koulutusorganisaation perustamista, 
josta tulisi sen prioriteetteja käytännössä 
täytäntöön paneva toiminnallinen 
apuvirasto; pyytää, että ratkaisussa 
huomioidaan European Police College -
verkostoa johtamalla hankittu oleellinen 
kokemus;

19. katsoo, että eurooppalaista 
oikeusakatemiaa on vahvistettava, jotta 
tämä voi vastata paremmin 
jäsenvaltioiden tuomareiden koulutusta ja 
jatkokoulutusta koskeviin tehtäviin
tulevaisuudessa; 

Or. de

Tarkistus 15
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo kuitenkin, että aika on kypsä 
oikeusalan koulutusta Euroopan unionin 
tasolla koskevalle käytännölliselle ja 
järjestäytyneelle ratkaisulle, joka 
hyödyntää olemassa olevat rakenteet 
välttäen samalla ohjelmien tarpeettoman 
toistamisen; pyytää tästä syystä Euroopan 
oikeusalan koulutusverkostoon 
perustuvan European Judicial Academy -
oppilaitoksen perustamista, jonka 
tehtävänä on asettaa koulutuksessa 
tärkeysjärjestys, ja Academy of European 
Law -koulutusorganisaation perustamista, 

19. katsoo kuitenkin, että aika on kypsä 
tuomareiden, virallisten syyttäjien ja 
tuomioistuinten henkilökunnan
koulutusta Euroopan unionin tasolla 
koskevalle käytännölliselle ja 
järjestäytyneelle ratkaisulle, joka 
hyödyntää olemassa olevat rakenteet 
välttäen samalla ohjelmien tarpeettoman 
toistamisen; pyytää tästä syystä sellaisen 
European Judicial Academy -oppilaitoksen 
perustamista, jonka rakenteessa otetaan 
täysin huomioon kaikki tämän alan 
toimijat; pyytää, että ratkaisussa 
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josta tulisi sen prioriteetteja käytännössä 
täytäntöön paneva toiminnallinen 
apuvirasto; pyytää, että ratkaisussa 
huomioidaan European Police College -
verkostoa johtamalla hankittu oleellinen 
kokemus;

huomioidaan European Police College -
verkostoa johtamalla hankittu oleellinen 
kokemus;

Or. fr

Tarkistus 16
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo kuitenkin, että aika on kypsä 
oikeusalan koulutusta Euroopan unionin 
tasolla koskevalle käytännölliselle ja 
järjestäytyneelle ratkaisulle, joka 
hyödyntää olemassa olevat rakenteet 
välttäen samalla ohjelmien tarpeettoman 
toistamisen; pyytää tästä syystä Euroopan 
oikeusalan koulutusverkostoon perustuvan 
European Judicial Academy -oppilaitoksen 
perustamista, jonka tehtävänä on asettaa 
koulutuksessa tärkeysjärjestys, ja
Academy of European Law -
koulutusorganisaation perustamista, josta 
tulisi sen prioriteetteja käytännössä
täytäntöön paneva toiminnallinen 
apuvirasto; pyytää, että ratkaisussa 
huomioidaan European Police College -
verkostoa johtamalla hankittu oleellinen 
kokemus;

19. katsoo kuitenkin, että aika on kypsä 
oikeusalan koulutusta Euroopan unionin 
tasolla koskevalle käytännölliselle ja 
järjestäytyneelle ratkaisulle, joka 
hyödyntää olemassa olevat rakenteet 
välttäen samalla ohjelmien tarpeettoman 
toistamisen; pyytää tästä syystä Euroopan 
oikeusalan koulutusverkostoon perustuvan 
European Judicial Academy -oppilaitoksen 
perustamista, joka asettaa koulutuksen 
painopisteet ja toteuttaa nämä
käytännössä; pyytää, että ratkaisussa 
huomioidaan European Police College -
verkostoa johtamalla hankittu oleellinen 
kokemus;

Or. es

Tarkistus 17
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että kansalliset tuomarit eivät 
voi suhtautua passiivisesti yhteisön 
oikeuteen ja reagoida ainoastaan 
osapuolten esille tuomiin näkökohtiin, 
kuten ilmenee Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka 
koskee kansallisten tuomioistuinten 
omasta aloitteestaan esiin tuomia yhteisön 
oikeuden kysymyksiä1;

Poistetaan.

______________
1 Asiat C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599,
C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 ja C-168/05 
Mostaza Claro [2006] ECR I-10421.

Or. de

Tarkistus 18
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että kansalliset tuomarit eivät 
voi suhtautua passiivisesti yhteisön 
oikeuteen ja reagoida ainoastaan 
osapuolten esille tuomiin näkökohtiin, 
kuten ilmenee Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka 
koskee kansallisten tuomioistuinten 
omasta aloitteestaan esiin tuomia yhteisön 
oikeuden kysymyksiä1;

20. katsoo, että kansalliset tuomarit eivät 
saa enää keskittyä päättämään ainoastaan 
poikkeuksista tai osapuolten esille 
tuomista kysymyksistä, kuten ilmenee 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä1, vaan heillä on myös 
oltava viran puolesta toimivaltuudet ottaa 
esille tällaisia kysymyksiä; katsoo 
erityisesti, että 
perustuslakituomioistuinten olisi itse 
tehtävä ennakkoratkaisupyyntöjä, jolloin 
ne voisivat laatia tuomioistuimelle myös 
kysymyksiä siitä, miten tuomioistuimen 
määräykset vaikuttavat jäsenvaltioiden 
perustuslakeihin;

____________
1 Asiat C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, 
C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 ja C-168/05 

____________
1 Asiat C-312/93, Peterbroeck, Van Campenhout & 
Cie SCS/Belgian valtio, 1995,  I-4599, C-473/00,



AM\721162FI.doc 13/18 PE405.881v01-00

FI

Mostaza Claro [2006] ECR I-10421. Codifis, Kok. 2002, I-10875 ja C-168/05, Mostaza 
Claro, Kok. 2006, I-10421.

Or. it

Tarkistus 19
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että lakimiehillä on 
kansallisissa tuomioistuimissa tärkeä 
tehtävä yhteisön oikeuden soveltamisen 
kannalta, ja pyytää lakimiesten 
koulutuksen vahvistamista suhteessa yllä 
oleviin kansallisia tuomareita käsitteleviin 
kohtiin;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 20
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. huomauttaa tässä yhteydessä lisäksi, 
että yksityishenkilöiden etuja 
oikeuslaitoksia vastaan ajavilla 
järjestöillä on merkittävä asema, ja 
kehottaa tukemaan kyseisten järjestöjen 
toimintaa myös taloudellisesti;

Or. ro
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Tarkistus 21
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. pitää valitettavana, että Lissabonin 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksiä 
koskevan pöytäkirjan 10 artiklassa 
määrätään, että tuomioistuimen 
toimivaltuudet poliisiyhteistyötä ja 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskevissa asioissa, jotka hyväksyttiin 
ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, 
pysyvät viiden vuoden siirtymäajan ajan 
samoina kuin nykyisen Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti; 
panee kuitenkin tyytyväisenä merkille 
hallitustenvälisen konferenssin 
julistuksen kyseisestä pöytäkirjan 
artiklasta ja pyytää neuvostoa ja 
komissiota tästä syystä painokkaasti 
omaksumaan parlamentin kannan ja 
hyväksymään uudestaan ne 
poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 
yhteistyötä rikosasioissa koskevat asiat,  
jotka hyväksyttiin ennen Lissabonin 
sopimuksen voimaantuloa;

Or. en

Tarkistus 22
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pyytää Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuinta harkitsemaan kaikkia 
mahdollisia parannuksia 
ennakkoratkaisumenettelyyn, jotka 
lisäisivät ennakkoratkaisupyynnön tehneen 

27. pyytää Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuinta harkitsemaan kaikkia 
mahdollisia parannuksia 
ennakkoratkaisumenettelyyn, jotka 
lisäisivät ennakkoratkaisupyynnön tehneen 
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tuomarin osallistumista menettelyyn, kuten 
parempia mahdollisuuksia 
ennakkoratkaisupyynnön käsittelyyn ja 
osallistumista suulliseen käsittelyyn;

tuomarin osallistumista menettelyyn, myös 
siten, että asianomaista tuomaria 
pyydetään esittämään 
ennakkoratkaisupyynnössään 
yksityiskohtainen perustelu 
ennakkoratkaisusta, jolloin tuomioistuin 
voi pyytää täydentämään näitä perusteluja 
lisäselvityksillä ja -tiedoilla;

Or. it

Tarkistus 23
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että hajautuneessa ja kypsässä 
yhteisön oikeusjärjestyksessä kansallisia 
tuomareita ei tule väheksyä, vaan heille 
tulee antaa enemmän vastuuta ja heitä 
tulee rohkaista tehtävässään yhteisön 
oikeuden ensimmäisinä tuomareina; 
kehottaa tästä syystä harkitsemaan niin 
sanottua vihreän valon järjestelmää, jossa 
kansalliset tuomarit sisällyttäisivät 
vastausehdotuksensa Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimelle osoittamiinsa 
ennakkoratkaisukysymyksiin, jonka 
jälkeen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
päättäisi annetun ajan sisällä hyväksyykö 
se ehdotetun tuomion vai muuttaako se 
sitä toimien eräällä tavalla 
muutoksenhakutuomioistuimena;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 24
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että hajautuneessa ja kypsässä 
yhteisön oikeusjärjestyksessä kansallisia 
tuomareita ei tule väheksyä, vaan heille 
tulee antaa enemmän vastuuta ja heitä 
tulee rohkaista tehtävässään yhteisön 
oikeuden ensimmäisinä tuomareina; 
kehottaa tästä syystä harkitsemaan niin 
sanottua vihreän valon järjestelmää, jossa 
kansalliset tuomarit sisällyttäisivät 
vastausehdotuksensa Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimelle osoittamiinsa 
ennakkoratkaisukysymyksiin, jonka 
jälkeen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
päättäisi annetun ajan sisällä hyväksyykö 
se ehdotetun tuomion vai muuttaako se 
sitä toimien eräällä tavalla 
muutoksenhakutuomioistuimena;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 25
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on tyytyväinen Euroopan unionin 
oikeusalan politiikkaa ja käytänteitä 
käsittelevän keskustelufoorumin 
perustamiseen ja pyytää komissiota 
varmistamaan, että foorumi toteuttaa 
mahdollisimman pitkälti tehtävänsä 
avoimella tavalla tiedottaakseen kaikkien 
EU:n instituutioiden työstä ja 
kansallisista viranomaisista; panee 
tyytyväisenä merkille komission 
sitoumuksen raportoida säännöllisesti 
sekä parlamentille että neuvostolle; on 
tyytyväinen aikomukseen koordinoida 
toimia Euroopan neuvoston elinten 
kanssa ja välttää niiden arvokkaiden 

29. on tyytyväinen Euroopan unionin 
oikeusalan politiikkaa ja käytänteitä 
käsittelevän keskustelufoorumin 
perustamiseen ja pyytää komissiota 
varmistamaan, että foorumi toteuttaa 
tehtävänsä avoimella tavalla;
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toimien toistamisen;

Or. de

Tarkistus 26
Gabriele Stauner

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee vahvasti komission näkemystä, 
jonka mukaan jäsenvaltiot tuottavat 
järjestelmällisesti vastaavuustaulukoita 
siitä, kuinka yhteisön direktiivejä 
pannaan täytäntöön kansallisilla 
säädöksillä; on yhtä mieltä siitä, että 
tämän kaltaisten taulukoiden avulla 
saadaan arvokasta tietoa vähäisillä 
kustannuksilla ja työtaakalla; katsoo 
lisäksi, että vastaavuustaulukot lisäävät 
yhteisön oikeuden täytäntöönpanon 
avoimuutta ja antavat kansallisille 
tuomareille ja heitä edeltäville osapuolille 
realistisen mahdollisuuden nähdä, onko 
yhteisön oikeus tietyn kansallisen 
säädöksen takana ja tarkistaa, onko 
direktiivi saatettu asianmukaisesti osaksi 
kansallista oikeusjärjestystä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 27
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii yksinkertaisempaa kieltä 
käytettäväksi yhteisön lainsäädännössä ja 
suurempaa terminologista koherenssia 

31. vaatii enemmän selkeyttä yhteisön 
lainsäädännössä ja suurempaa 
terminologista koherenssia säädösten 



PE405.881v01-00 18/18 AM\721162FI.doc

FI

säädösten välille; tukee vahvasti Euroopan 
sopimusoikeuden projektin käyttöä
parempana lainsäädäntövälineenä 
esimerkiksi kuluttajasuojan alalla;

välille; tukee erityisesti hanketta, joka 
koskee Euroopan sopimusoikeuden 
yhteistä viitekehystä parempana 
lainsäädäntövälineenä; 

Or. fr
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