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Tarkistus 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lausuntoluonnos
2 kohta – a alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) uuden näkemyksen ja tärkeimmät 
tavoitteet, jotka EU:n olisi tavoitettava 
vuoden 2009 jälkeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Ioannis Varvitsiotis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. Vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevalla 
lainsäädäntöohjelmalla olisi edistettävä 
poliisi- ja oikeusyhteistyötä yksityis- ja 
rikosoikeudellisissa asioissa ottaen 
huomioon tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
joka sisältyy uuteen perussopimukseen. 
Tämän pitäisi helpottaa rajat ylittävää 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja 
edistää tulevan eurooppalaisen rikoslain 
aikaansaamista.

Or. en

Tarkistus 3
Johannes Voggenhuber

Lausuntoluonnos
4 kohta – b alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

b) pysyvien ja syvempien yhteyksien 
luominen Euroopan unionin ja kansallisten 
tuomareiden ja lainsäätäjien kesken
aloilla, joilla toimivalta jaetaan 
jäsenvaltioiden kanssa.

b) pysyvien ja syvempien yhteyksien 
luominen yhtäältä Euroopan unionin ja 
kansallisten lainsäätäjien välillä ja 
toisaalta Euroopan unionin ja 
kansallisten tuomareiden välillä aloilla, 
joilla toimivalta jaetaan jäsenvaltioiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 4
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
4 kohta – b alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

b) pysyvien ja syvempien yhteyksien 
luominen Euroopan unionin ja kansallisten 
tuomareiden ja lainsäätäjien kesken 
aloilla, joilla toimivalta jaetaan 
jäsenvaltioiden kanssa.

b) pysyvien ja syvempien yhteyksien 
luominen Euroopan unionin ja kansallisten 
lainsäätäjien kesken aloilla, joilla 
toimivalta jaetaan jäsenvaltioiden kanssa.

Or. pt

Tarkistus 5
Johannes Voggenhuber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevasta monivuotisesta 
ohjelmasta olisi keskusteltava vuosittain 
järjestettävässä tilaisuudessa, jossa olisi 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun 
Euroopan unionissa, perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanoon ja siihen, ovatko 

6. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevasta monivuotisesta 
ohjelmasta olisi keskusteltava vuosittain 
järjestettävässä tilaisuudessa, jossa olisi 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun 
Euroopan unionissa, perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanoon ja siihen, ovatko 
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jäsenvaltiot toimineet Euroopan unionista 
annetun sopimuksen uudessa 6 artiklassa 
tarkoitettujen arvojen ja periaatteiden 
mukaisesti.  Ohjelman olisi perustuttava 
neuvoston, komission ja Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raporteille.

jäsenvaltiot toimineet Euroopan unionista 
annetun sopimuksen uudessa 6 artiklassa 
tarkoitettujen arvojen ja periaatteiden 
mukaisesti. Ohjelman olisi perustuttava 
neuvoston, komission ja Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raporteille. Euroopan 
parlamentti on samaa mieltä tulevien 
kolmen neuvoston puheenjohtajan1

(Ranska, Tšekki ja Ruotsi) kanssa siitä, 
että ”perusoikeusviraston toimeksiannon 
mahdollista tarkistamista käsitellään 
31. joulukuuta 2009 mennessä” ja että 
tällainen tarkistaminen antaa 
mahdollisuuden syventää Eurooppa-
neuvoston sekä sen pääsihteerin ja sen 
ihmisoikeuskomissaarin samoin kuin 
asianomaisten parlamentin valiokuntien 
kanssa tehtävää yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. Yleisempi kysymys on, kuinka 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvään toimintaan sovelletaan 
sopimuksen uusia säännöksiä säädösvallan 
siirrosta ja täytäntöönpanovallasta 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artikla). Yleisenä periaatteena 
tulisi olla, että toimi, joka saattaa vaikuttaa 
perusoikeuksien suojelun soveltamisalaan, 
olisi hyväksyttävä sellaisen säädösvallan 
siirtomenettelyn mukaisesti, joka antaa 
parlamentille valtuuden kumota päätös.

9. Yleisempi kysymys on, kuinka 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvään toimintaan sovelletaan 
sopimuksen uusia säännöksiä säädösvallan 
siirrosta ja täytäntöönpanovallasta 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artikla). Rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan – jonka mukaan
tietyn alan keskeisistä osista (esimerkiksi 
perusoikeuksien harjoittamisen 
rajoittamisesta) voidaan säätää vain 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä 
säädöksellä – soveltamista, yleisenä
periaatteena tulisi olla, että toimi, joka 

                                               
1 Ehdotus neuvoston 18 kuukauden ohjelmaksi N.o 10093/08, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/08/st10/st10093.fi08.pdf 
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saattaa vaikuttaa perusoikeuksien suojelun 
soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä 
sellaisen säädösvallan siirtomenettelyn 
mukaisesti, joka antaa parlamentille 
valtuuden kumota päätös.

Or. en

Tarkistus 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. Siirtymäkauden aikana parlamentissa 
tullaan kohtaamaan useita muutoksia 
parhaillaan käsiteltävänä olevien 
lainsäädäntöehdotusten muodossa ja 
sisällössä. Kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunta katsoo, 
että parlamentin olisi edelleenkin 
vaadittava toimielinten välisen sopimuksen 
aikaansaamista sellaisten kolmannen 
pilarin lainsäädäntöehdotusten 
jäädyttämisestä, jotka liittyvät 
perusoikeuksiin, kunnes uusi sopimus tulee 
voimaan, jotta mahdollistetaan 
täysimääräinen oikeudellinen valvonta. 
Tämä voisi koskea muun muassa 
terrorismista tehdyn puitepäätöksen
uudelleenlaatimista.

11. Siirtymäkauden aikana parlamentissa 
tullaan kohtaamaan useita muutoksia 
parhaillaan käsiteltävänä olevien 
lainsäädäntöehdotusten muodossa ja 
sisällössä. Kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunta katsoo, 
että parlamentin olisi edelleenkin 
vaadittava toimielinten välisen sopimuksen 
aikaansaamista sellaisten kolmannen 
pilarin lainsäädäntöehdotusten 
jäädyttämisestä, jotka liittyvät 
perusoikeuksiin, kunnes uusi sopimus tulee 
voimaan, jotta mahdollistetaan yhtenäinen
oikeudellinen valvonta koko unionissa. 
Tämä voisi koskea muun muassa 
terrorismista tehdyn puitepäätöksen 
uudelleenlaatimista.

Or. en

Tarkistus 8
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
11 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. Siirtymäkauden aikana parlamentissa 
tullaan kohtaamaan useita muutoksia 
parhaillaan käsiteltävänä olevien 
lainsäädäntöehdotusten muodossa ja 
sisällössä. Kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunta katsoo, 
että parlamentin olisi edelleenkin 
vaadittava toimielinten välisen sopimuksen 
aikaansaamista sellaisten kolmannen 
pilarin lainsäädäntöehdotusten
jäädyttämisestä, jotka liittyvät 
perusoikeuksiin, kunnes uusi sopimus 
tulee voimaan, jotta mahdollistetaan 
täysimääräinen oikeudellinen valvonta.
Tämä voisi koskea muun muassa 
terrorismista tehdyn puitepäätöksen 
uudelleenlaatimista.

11. Siirtymäkauden aikana parlamentissa 
tullaan kohtaamaan useita muutoksia 
parhaillaan käsiteltävänä olevien 
lainsäädäntöehdotusten muodossa ja 
sisällössä. Kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunta katsoo, 
että parlamentin olisi edelleenkin 
vaadittava sellaisen toimielinten välisen 
sopimuksen aikaansaamista, että 
käsiteltävinä olevien kolmannen pilarin 
lainsäädäntöehdotusten kohdalla 
kuulemismenettely rinnastetaan 
yhteispäätösmenettelyn ensimmäiseen 
käsittelyyn, jotta mahdollistetaan 
täysimääräinen oikeudellinen valvonta.

Niinpä kaikki käsiteltävinä olevat 
kolmannen pilarin ehdotukset, joilla on 
rajoitettu vaikutus perusoikeuksiin ja -
vapauksiin voidaan hyväksyä viipymättä, 
esim. puitepäätökset vastaajan poissa 
ollessa annettujen tuomioiden 
täytäntöönpanosta, Eurojustin 
vahvistamisesta ja oikeudellisesta 
verkostosta. Kaikki nämä menettelyt ovat 
tärkeitä oikeudellisen yhteistyön 
parantamisen kannalta.

Or. pt

Tarkistus 9
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. Jos jäsenvaltiot käyttävät Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa tarkoitettua tilapäistä 
menettelyn keskeyttämistä (82 artiklan 
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3 kohta ja 83 artiklan 3 kohta) 
rikosoikeuden alalla, kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
puheenjohtajan lähettää Eurooppa-
neuvostolle kirjallisen selostuksen 
valiokunnan kyseistä aihetta käsittelevien 
keskustelujen tuloksista. 

Or. pt

Tarkistus 10
Renate Weber

Lausuntoluonnos
17 kohta – d alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

d) Euroopan syyttäjäviraston 
perustamiseen Eurojustin parantamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Renate Weber

Lausuntoluonnos
17 kohta – d a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

d a) vihreän kirjan laatimiseen 
eurooppalaisesta rikoslainsäädännöstä, 
joka liittyy tuomioistuinten toimivaltaan, 
jonka nojalla Euroopan syyttäjävirasto 
voidaan sitten perustaa.

Or. en
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Tarkistus 12
Johannes Voggenhuber

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. Euroopan parlamentti on 
tyytyväinen seuraavaan kolmen 
puheenjohtajavaltion arvioon: 
”Pakkokeinojen lisäksi olisi annettava 
vastaavia sääntöjä yksilön oikeuksien 
lujittamisesta riippumatta siitä, onko kyse 
epäillystä, uhrista vai todistajasta. Uhrien 
oikeuksien mahdollista kehittämistä 
tarkastellaan uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyn 
puitepäätöksen täytäntöönpanosta 
annettavan komission arvioinnin 
perusteella. Lissabonin sopimuksen tultua 
voimaan komission tai jäsenvaltioiden 
odotetaan antavan säädösehdotuksen 
prosessuaalisista oikeuksista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä.”.

Or. en
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