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Tarkistus 1
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan sekä 
pöytäkirjan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta, joka 
koskee liittymistä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen,

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 216 artiklan 2 kohdan, 
218 artiklan 6 kohdan, 218 artiklan 
8 kohdan ja 218 artiklan 10 kohdan sekä 
pöytäkirjan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta, joka 
koskee liittymistä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen, 

Or. en

Tarkistus 2
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että unionin tuomioistuin on 
vakiintuneessa oikeuskäytännössään 1970-
luvulta alkaen vahvistanut perusoikeuksien 
kuuluvan erottamattomasti yleisiin 
oikeusperiaatteisiin, joiden noudattamista 
se valvoo,

A. toteaa, että unionin tuomioistuin on 
vakiintuneessa oikeuskäytännössään 1970-
luvulta alkaen vahvistanut perusoikeuksien 
kuuluvan erottamattomasti yleisiin 
oikeusperiaatteisiin, 

Or. da

Tarkistus 3
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että unionin tuomioistuin on 
vakiintuneessa oikeuskäytännössään 1970-
luvulta alkaen vahvistanut perusoikeuksien 
kuuluvan erottamattomasti yleisiin 
oikeusperiaatteisiin, joiden noudattamista 
se valvoo,

A. toteaa, että unionin tuomioistuin on 
vakiintuneessa oikeuskäytännössään 
asiassa Internationale 
Handelsgesellschaft 17. joulukuuta 1970 
antamastaan tuomiosta ja asiassa Nold 
14. toukokuuta 1974 antamastaan 
tuomiosta alkaen vahvistanut 
perusoikeuksien kuuluvan erottamattomasti 
yleisiin oikeusperiaatteisiin, joiden 
noudattamista se valvoo,

Or. es

Tarkistus 4
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
 Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. panee merkille, että unionin 
tuomioistuin kiinnittää erityistä huomiota 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kehitykseen, mistä 
todistaa se, että yhä useammissa 
tuomioissa viitataan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräyksiin,

D. panee merkille, että unionin 
tuomioistuin kiinnittää erityistä huomiota 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kehitykseen, mistä 
todistaa se, että yhä useammissa 
tuomioissa viitataan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräyksiin, eikä 
sen tarvitse itse kehittää kyseistä 
oikeuskäytäntöä,

Or. da

Tarkistus 5
Sandrine Bélier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. panee merkille, että unionin 
tuomioistuin kiinnittää erityistä huomiota 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kehitykseen, mistä 
todistaa se, että yhä useammissa 
tuomioissa viitataan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräyksiin,

D. panee merkille, että unionin 
tuomioistuin kiinnittää erityistä huomiota 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kehitykseen, mistä 
todistaa se, että yhä useammissa 
tuomioissa viitataan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräyksiin, 
sellaisina kuin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on niitä 
tulkinnut,

Or. fr

Tarkistus 6
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin lähtee 
olettamuksesta, että unionin jäsenvaltion 
toiminta on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaista, kun 
jäsenvaltio vain panee täytäntöön yhteisön 
oikeutta,

E. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin lähtee 
perusolettamuksesta, että unionin 
jäsenvaltion toiminta on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaista, kun 
jäsenvaltio vain panee täytäntöön yhteisön 
oikeutta,

Or. da

Tarkistus 7
Sandrine Bélier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin lähtee 

E. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin lähtee 
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olettamuksesta, että unionin jäsenvaltion 
toiminta on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaista, kun 
jäsenvaltio vain panee täytäntöön yhteisön
oikeutta,

olettamuksesta, että unionin jäsenvaltion 
toiminta on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaista, kun 
jäsenvaltio vain panee täytäntöön unionin
oikeutta,

Or. fr

Tarkistus 8
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. panee merkille, että yhteisöjen 
tuomioistuin totesi 28. maaliskuuta 1996 
antamassaan lausunnossa, että Euroopan 
yhteisöllä ei ole toimivaltaa liittyä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ellei 
perustamissopimusta ensin muuteta,

F. panee merkille, että yhteisöjen 
tuomioistuin totesi 28. maaliskuuta 1996 
antamassaan lausunnossa, että Euroopan 
yhteisöllä ei ole toimivaltaa liittyä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ellei 
perustamissopimusta ensin muuteta, sillä 
EU ei ole oikeushenkilö,

Or. es

Tarkistus 9
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa 
määrätään unionin liittymisestä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja että Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjassa N:o 8 luetellaan 
asiat, jotka on selvitettävä sopimukseen
liityttäessä; huomauttaa, että määräyksissä 
ei vain mahdollisteta unionin liittymistä 
sopimukseen vaan unionin toimielimet 
myös velvoitetaan huolehtimaan 

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa 
määrätään unionin liittymisestä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja että Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjassa N:o 8 luetellaan 
asiat, jotka on selvitettävä ennen 
sopimukseen liittymistä; huomauttaa, että 
kyseiset asiat on selvitettävä ennen 
sopimukseen liittymistä,
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liittymisestä,

Or. da

Tarkistus 10
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa 
määrätään unionin liittymisestä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja että Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjassa N:o 8 luetellaan 
asiat, jotka on selvitettävä sopimukseen 
liityttäessä; huomauttaa, että määräyksissä 
ei vain mahdollisteta unionin liittymistä 
sopimukseen vaan unionin toimielimet 
myös velvoitetaan huolehtimaan 
liittymisestä,

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa 
ja sen pöytäkirjoissa asetetut rajoitukset 
on pidettävä voimassa liityttäessä, ja ottaa 
huomioon erityisesti, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
2 kohdassa määrätään unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja että 
Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 8 
luetellaan asiat, jotka on selvitettävä 
sopimukseen liityttäessä; huomauttaa, että 
määräyksissä ei vain mahdollisteta unionin 
liittymistä sopimukseen vaan unionin 
toimielimet myös velvoitetaan 
huolehtimaan liittymisestä, 

Or. el

Tarkistus 11
Ramón Jáuregui Atondo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että sopimuksen unionin 
liittymisestä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen täytyy heijastaa 
tarvetta säilyttää unionin ja sen oikeuden 
erityispiirteet,

Or. fr
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Tarkistus 12
Ramón Jáuregui Atondo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. huomauttaa, että on sovittava myös 
hallinnollisista ja teknisistä kysymyksistä, 
kuten unionin maksuosuudesta Euroopan 
neuvoston tulo- ja menoarvioon, josta 
katetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen toiminta, ja 
että näistä järjestelyistä on sovittava 
Euroopan neuvoston kanssa,

I. huomauttaa, että on sovittava myös 
hallinnollisista ja teknisistä kysymyksistä, 
kuten unionin osallistumisesta Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
toimintakuluihin; katsoo, että tässä 
yhteydessä pitäisi tarkastella 
ihmisoikeustuomioistuimen itsenäisen 
talousarvion käyttöönottoa 
maksuosuuksien määrittelyn 
helpottamiseksi,

Or. fr

Tarkistus 13
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuinta on kehitetty 
paitsi lisäpöytäkirjojen myös muiden 
yleissopimusten, peruskirjojen ja 
sopimusten avulla, minkä seurauksena on
syntynyt jatkuvasti kehittyvä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojelun järjestelmä,

Or. en
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Tarkistus 14
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– liittyminen vie Euroopan 
yhdentymisprosessia eteenpäin ja on askel 
kohti poliittista unionia,

Or. es

Tarkistus 15
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa seuraavia tärkeimpiä seikkoja, 
jotka puoltavat unionin liittymistä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen:

1. korostaa seuraavia tärkeimpiä seikkoja, 
jotka puoltavat unionin liittymistä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen:

– yhtäältä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisällyttäminen 
primaarioikeuteen täydentää ja lujittaa 
unionin perusoikeuksien 
suojelujärjestelmää ja toisaalta unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen viestittää 
selkeästi unionin ja "laajemman Euroopan" 
eli Euroopan neuvoston ja sen 
yleiseurooppalainen 
ihmisoikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä; 
sopimukseen liittyminen myös lisää 
unionin uskottavuutta kolmansissa maissa, 
joita se kahdenvälisessä 
kanssakäymisessään säännöllisesti kehottaa 
noudattamaan Euroopan 
ihmisoikeussopimusta,

– yhtäältä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisällyttäminen 
primaarioikeuteen täydentää ja lujittaa 
unionin perusoikeuksien 
suojelujärjestelmää ja toisaalta unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen viestittää 
selkeästi unionin ja "laajemman Euroopan" 
eli Euroopan neuvoston ja sen 
yleiseurooppalainen 
ihmisoikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä; 
sopimukseen liittyminen myös lisää 
unionin uskottavuutta kolmansissa maissa, 
joita se kahdenvälisessä 
kanssakäymisessään säännöllisesti kehottaa 
noudattamaan Euroopan 
ihmisoikeussopimusta,

– Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
liittyminen turvaa kansalaisille unionin 

– Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
liittyminen turvaa kansalaisille unionin 
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toiminnan suhteen samanlaisen suojan kuin 
heillä jo on jäsenvaltioiden toiminnan 
suhteen; tämä on merkittävää etenkin siksi, 
että jäsenvaltiot ovat siirtäneet unionille 
tärkeää toimivaltaa,

toiminnan suhteen samanlaisen suojan kuin 
heillä jo on jäsenvaltioiden toiminnan 
suhteen; tämä on merkittävää etenkin siksi, 
että jäsenvaltiot ovat siirtäneet unionille 
tärkeää toimivaltaa,

– EU:n ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen oikeussäännön ja 
eurooppalaisten tuomioistuinten 
vastaavan oikeuskäytännön 
lainsäädännöllinen ja oikeuskäytäntöjen 
yhdenmukaistaminen ihmisoikeuksien 
alalla on niin kehittynyttä, että se vaatii 
yhteismitallista edistymistä kyseisten 
kahden eurooppalaisen tuomioistuimen, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja 
Euroopan unionin tuomioistuimen, 
menettelyjen yhdenmukaistamisessa ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
institutionaalista uudistamista,

– sopimukseen liittyminen auttaa 
kehittämään oikeuskäytäntöä 
yhdenmukaisesti molemmissa 
eurooppalaisissa ihmisoikeusasioita 
käsittelevissä tuomioistuimissa, etenkin 
koska vuoropuhelua tarvitaan entistä 
enemmän,

– sopimukseen liittyminen auttaa 
kehittämään oikeuskäytäntöä 
yhdenmukaisesti molemmissa 
eurooppalaisissa ihmisoikeusasioita 
käsittelevissä tuomioistuimissa, etenkin 
koska vuoropuhelua ja yhteistyötä
tarvitaan entistä enemmän,

– sopimukseen liittyminen ei millään 
tavalla kyseenalaista yhteisön oikeuden 
itsenäisyyden periaatetta, sillä unionin 
tuomioistuin tulee edelleen olemaan ainoa 
ylin oikeusaste yhteisön oikeuteen ja sen 
säädösten pätevyyteen liittyvissä 
kysymyksissä, koska Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuinta ei voida pitää 
ylempänä tuomioistuimena, vaan 
pikemminkin erityistuomioistuimena, joka 
valvoo unionin ulkopuolisena elimenä sitä, 
että tämä noudattaa Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittymisestä 
johtuvia kansainvälisen oikeuden 
velvoitteitaan; unionin tuomioistuimella 
tulee siis olemaan samanlainen asema kuin 
on nykyään jäsenvaltioiden ylimmillä 
tuomioistuimilla suhteessa Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimeen;

– sopimukseen liittyminen ei millään 
tavalla kyseenalaista yhteisön oikeuden 
itsenäisyyden periaatetta, sillä unionin 
tuomioistuin tulee edelleen olemaan ainoa 
ylin oikeusaste yhteisön oikeuteen ja sen 
säädösten pätevyyteen liittyvissä 
kysymyksissä, koska Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuinta ei voida pitää 
ylempänä tuomioistuimena, vaan 
pikemminkin erityistuomioistuimena, joka 
valvoo unionin ulkopuolisena elimenä sitä, 
että tämä noudattaa Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittymisestä 
johtuvia kansainvälisen oikeuden 
velvoitteitaan; näiden kahden 
eurooppalaisen tuomioistuimen suhteen ei 
pidä olla hierarkkinen vaan pikemminkin 
kahden erityistuomioistuimen suhde;
unionin tuomioistuimella tulee siis 
olemaan samanlainen asema kuin on 
nykyään jäsenvaltioiden ylimmillä 
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tuomioistuimilla suhteessa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen,

– unionin tuomioistuimen tehtävänä on 
tulkita ja soveltaa EU:n lainsäädäntöä; 
tuomioistuimen toimivalta on rajattu 
siten, että EU:n liittyessä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen soveltamisen 
valvonta EU:ssa tai jäsenvaltioissa 
siirretään yksilön valitusoikeuden osalta 
Strasbourgissa sijaitsevalle Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle; tämä ei 
tarkoita unionin tuomioistuimen 
vieraantumista ihmisoikeuksien alasta, 
koska se voi käsitellä myös kyseistä alaa 
muiden asioiden yhteydessä, erityisesti 
silloin, jos katsotaan, että Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan turvaamat 
sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet eivät 
kuulu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
soveltamisalaan,
– kyseisten kahden eurooppalaisen 
tuomioistuimen tähänastisesta 
erinomaisesta yhteistyöstä huolimatta 
EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen sisältää 
väistämättä välitöntä yhteydenpitoa, jonka 
ei pitäisi sulkea pois käsittelyjen 
mahdollista keskeyttämistä, jos asia on 
käsiteltävänä jommassakummassa 
tuomioistuimessa;

Or. el

Tarkistus 16
Carlo Casini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa seuraavia tärkeimpiä seikkoja, 
jotka puoltavat unionin liittymistä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen:

1. korostaa seuraavia tärkeimpiä seikkoja, 
jotka puoltavat unionin liittymistä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen:
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– yhtäältä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisällyttäminen 
primaarioikeuteen täydentää ja lujittaa 
unionin perusoikeuksien 
suojelujärjestelmää ja toisaalta unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen viestittää 
selkeästi unionin ja "laajemman Euroopan" 
eli Euroopan neuvoston ja sen 
yleiseurooppalainen 
ihmisoikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä; 
sopimukseen liittyminen myös lisää 
unionin uskottavuutta kolmansissa maissa, 
joita se kahdenvälisessä 
kanssakäymisessään säännöllisesti kehottaa 
noudattamaan Euroopan 
ihmisoikeussopimusta,

– yhtäältä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisällyttäminen 
primaarioikeuteen täydentää ja lujittaa 
unionin perusoikeuksien 
suojelujärjestelmää, ja toisaalta unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen viestittää 
selkeästi unionin ja "laajemman Euroopan" 
eli Euroopan neuvoston ja sen 
yleiseurooppalainen 
ihmisoikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä; 
sopimukseen liittyminen myös lisää 
unionin uskottavuutta kolmansissa maissa, 
joita se kahdenvälisessä 
kanssakäymisessään säännöllisesti kehottaa 
noudattamaan Euroopan 
ihmisoikeussopimusta,

– Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
liittyminen turvaa kansalaisille unionin 
toiminnan suhteen samanlaisen suojan 
kuin heillä jo on jäsenvaltioiden 
toiminnan suhteen; tämä on merkittävää 
etenkin siksi, että jäsenvaltiot ovat 
siirtäneet unionille tärkeää toimivaltaa,
– sopimukseen liittyminen auttaa 
kehittämään oikeuskäytäntöä 
yhdenmukaisesti molemmissa 
eurooppalaisissa ihmisoikeusasioita 
käsittelevissä tuomioistuimissa, etenkin 
koska vuoropuhelua tarvitaan entistä 
enemmän,
– sopimukseen liittyminen ei millään 
tavalla kyseenalaista yhteisön oikeuden 
itsenäisyyden periaatetta, sillä unionin 
tuomioistuin tulee edelleen olemaan ainoa 
ylin oikeusaste yhteisön oikeuteen ja sen 
säädösten pätevyyteen liittyvissä 
kysymyksissä, koska Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuinta ei voida pitää 
ylempänä tuomioistuimena, vaan 
pikemminkin erityistuomioistuimena, joka 
valvoo unionin ulkopuolisena elimenä 
sitä, että tämä noudattaa Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittymisestä 
johtuvia kansainvälisen oikeuden 
velvoitteitaan; unionin tuomioistuimella 
tulee siis olemaan samanlainen asema 

– sopimukseen liittyminen ei millään 
tavalla kyseenalaista yhteisön oikeuden 
itsenäisyyden periaatetta, sillä unionin 
tuomioistuin tulee edelleen olemaan ainoa 
ylin oikeusaste yhteisön oikeuteen ja sen 
säädösten pätevyyteen liittyvissä 
kysymyksissä, koska Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuinta ei voida pitää 
elimenä, joka valvoo ulkopuolelta käsin
sitä, että unioni noudattaa Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittymisestä 
johtuvia velvoitteitaan; 
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kuin on nykyään jäsenvaltioiden 
ylimmillä tuomioistuimilla suhteessa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen;

Or. it

Tarkistus 17
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yhtäältä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisällyttäminen 
primaarioikeuteen täydentää ja lujittaa 
unionin perusoikeuksien 
suojelujärjestelmää ja toisaalta unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen viestittää 
selkeästi unionin ja "laajemman 
Euroopan" eli Euroopan neuvoston ja sen 
yleiseurooppalainen 
ihmisoikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä; 
sopimukseen liittyminen myös lisää 
unionin uskottavuutta kolmansissa maissa, 
joita se kahdenvälisessä 
kanssakäymisessään säännöllisesti kehottaa 
noudattamaan Euroopan 
ihmisoikeussopimusta, 

– yhtäältä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sisällyttäminen 
primaarioikeuteen täydentää ja lujittaa 
unionin perusoikeuksien 
suojelujärjestelmää ja toisaalta unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen viestittää 
selkeästi unionin ja Euroopan neuvoston ja 
sen yleiseurooppalainen 
ihmisoikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä; 
sopimukseen liittyminen myös lisää 
unionin uskottavuutta kolmansissa maissa, 
joita se kahdenvälisessä 
kanssakäymisessään säännöllisesti kehottaa 
noudattamaan Euroopan 
ihmisoikeussopimusta,

Or. da

Tarkistus 18
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– sopimukseen liittyminen auttaa 
kehittämään oikeuskäytäntöä 
yhdenmukaisesti molemmissa 
eurooppalaisissa ihmisoikeusasioita 

– sopimukseen liittyminen auttaa 
kehittämään oikeuskäytäntöä 
yhdenmukaisesti molemmissa 
eurooppalaisissa ihmisoikeusasioita 
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käsittelevissä tuomioistuimissa, etenkin 
koska vuoropuhelua tarvitaan entistä 
enemmän,

käsittelevissä tuomioistuimissa, etenkin 
koska vuoropuhelua tarvitaan entistä 
enemmän, ja luo siten kokonaisen 
järjestelmän, jossa kaksi tuomioistuinta 
toimii samanaikaisesti,

Or. en

Tarkistus 19
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– liittyminen tasapainottaa jossakin 
määrin sitä, että unionin tuomioistuimella 
on jokseenkin vähän toimivaltaa ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan sekä poliisi- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä 
asioissa, sillä se tuo mukanaan 
ulkopuolisen tuomioistuimen 
harjoittamaa EU:n kaikkiin toimiin 
kohdistuvaa tarpeellista valvontaa, 

Or. en

Tarkistus 20
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen mukaan 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ei laajenna 
unionin toimivaltaa eikä anna unionille 
yleistä toimivaltaa ihmisoikeusasioissa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 21
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen mukaan 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ei laajenna 
unionin toimivaltaa eikä anna unionille 
yleistä toimivaltaa ihmisoikeusasioissa;

2. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen sisältyvän 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
voimaantulo eikä liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ei laajenna 
unionin toimivaltaa eikä anna unionille 
yleistä toimivaltaa ihmisoikeusasioissa;

Or. da

Tarkistus 22
Carlo Casini

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen mukaan 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ei laajenna 
unionin toimivaltaa eikä anna unionille 
yleistä toimivaltaa ihmisoikeusasioissa;

2. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan ja 
pöytäkirjan N:o 8 mukaan liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei 
laajenna unionin toimivaltaa, ei anna 
unionille yleistä toimivaltaa 
ihmisoikeusasioissa eikä vaikuta unionin 
toimielinten toimivaltaan, ja 
jäsenvaltioiden perustuslaillisten 
perinteiden ja kulttuuri-identiteetin 
kunnioittaminen säilyy ennallaan;

Or. it
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Tarkistus 23
Ramón Jáuregui Atondo

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että Lissabonin sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 8 olevan 2 artiklan 
mukaan sopimus unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa 
vaikuttaa jäsenvaltioiden asemaan 
yleissopimuksen ja siihen liitettyjen 
pöytäkirjojen osalta eikä jäsenvaltioiden 
toteuttamiin yleissopimuksesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin tai yleissopimukseen 
tekemiin varaumiin ja että nämä olosuhteet 
eivät vaikuta unionin oikeudelliseen
asemaan suhteessa Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen;

3. toteaa, että Lissabonin sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 8 olevan 2 artiklan 
mukaan sopimuksella unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen on 
taattava, että liittyminen ei vaikuta 
jäsenvaltioiden asemaan yleissopimuksen 
ja siihen liitettyjen pöytäkirjojen osalta 
eikä jäsenvaltioiden toteuttamiin 
yleissopimuksesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin tai yleissopimukseen 
tekemiin varaumiin, ja että nämä 
olosuhteet eivät saisi vaikuttaa unionin 
asemaan suhteessa Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen;

Or. fr

Tarkistus 24
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että Lissabonin sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 8 olevan 2 artiklan 
mukaan sopimus unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa 
vaikuttaa jäsenvaltioiden asemaan 
yleissopimuksen ja siihen liitettyjen 
pöytäkirjojen osalta eikä jäsenvaltioiden 
toteuttamiin yleissopimuksesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin tai yleissopimukseen 
tekemiin varaumiin ja että nämä olosuhteet 
eivät vaikuta unionin oikeudelliseen 
asemaan suhteessa Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen;

3. toteaa, että Lissabonin sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 8 olevan 2 artiklan 
mukaan sopimus unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa 
vaikuttaa jäsenvaltioiden kansalliseen 
asemaan yleissopimuksen ja siihen 
liitettyjen pöytäkirjojen osalta eikä 
jäsenvaltioiden toteuttamiin 
yleissopimuksesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin tai yleissopimukseen 
tekemiin varaumiin ja että nämä olosuhteet 
eivät vaikuta unionin erikoislaatuiseen 
oikeudelliseen asemaan suhteessa 
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Euroopan ihmisoikeussopimukseen;

Or. en

Tarkistus 25
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että unioni liittyy kaikkiin 
pöytäkirjoihin, jotka kuuluvat edes osittain 
unionin toimivaltaan (pöytäkirjat 1, 4, 7 
ja 12);

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että vaikka kaikki EU:n 
jäsenvaltiot eivät ole allekirjoittaneet 
neljää näistä lisäpöytäkirjoista, unioni 
liittyy kaikkiin pöytäkirjoihin, jotka 
vastaavat perusoikeuskirjan määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 26
Ramón Jáuregui Atondo

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että unioni liittyy kaikkiin 
pöytäkirjoihin, jotka kuuluvat edes 
osittain unionin toimivaltaan (pöytäkirjat 
1, 4, 7 ja 12);

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyessään 
unioni liittyy myös kaikkiin 
pöytäkirjoihin, jotka koskevat 
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perusoikeuskirjaa vastaavia oikeuksia (1, 
4, 6, 7, 12 ja 13), riippumatta siitä, ovatko 
unionin jäsenvaltiot ratifioineet ne;

Or. fr

Tarkistus 27
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että unioni liittyy kaikkiin 
pöytäkirjoihin, jotka kuuluvat edes 
osittain unionin toimivaltaan (pöytäkirjat 
1, 4, 7 ja 12);

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että unioni arvioi liittymistä 
pöytäkirjoihin ja päättää siitä 
tapauskohtaisesti;

Or. es

Tarkistus 28
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että unioni liittyy kaikkiin 
pöytäkirjoihin, jotka kuuluvat edes osittain
unionin toimivaltaan (pöytäkirjat 1, 4, 7 ja 

4. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettua 
järjestelmää on täydennetty useammalla 
lisäpöytäkirjalla, jotka koskevat sellaisten 
oikeuksien suojelua, joista Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ei määrätä, ja 
ehdottaa, että unioni liittyy kaikkiin 
pöytäkirjoihin, jotka kuuluvat unionin 
toimivaltaan;
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12);

Or. da

Tarkistus 29
Ramón Jáuregui Atondo

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– oikeus esittää sopimuspuolena lista, jossa 
on kolme ehdokasta tuomariksi, jonka 
Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous valitsee ja joka osallistuu 
ihmisoikeustuomioistuimen työskentelyyn 
tasavertaisena muiden tuomareiden kanssa

– oikeus esittää sopimuspuolena lista, jossa 
on kolme ehdokasta tuomariksi, jonka 
Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous valitsee ja joka osallistuu 
ihmisoikeustuomioistuimen työskentelyyn 
tasavertaisena muiden tuomareiden kanssa; 
Euroopan parlamentti osallistuu 
ehdokasluettelon laatimiseen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
255 artiklassa määrättyä, unionin 
tuomioistuimen tuomariehdokkaita 
koskevaa menettelyä vastaavan 
menettelyn mukaisesti tai Euroopan 
komission jäsenehdokkaiden kuulemisia 
vastaavan menettelyn mukaisesti,

Or. fr

Tarkistus 30
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– oikeus esittää sopimuspuolena lista, jossa 
on kolme ehdokasta tuomariksi, jonka 
Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous valitsee ja joka osallistuu 
ihmisoikeustuomioistuimen työskentelyyn 
tasavertaisena muiden tuomareiden kanssa

– oikeus esittää sopimuspuolena lista, jossa 
on kolme ehdokasta tuomariksi, jonka 
Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous valitsee ja joka osallistuu 
ihmisoikeustuomioistuimen työskentelyyn 
tasavertaisena muiden tuomareiden kanssa, 
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myös unionin ollessa kiistan osapuolena,

Or. en

Tarkistus 31
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– oikeus osallistua ja äänestää 
ministerikomitean kokouksissa, kun tämä 
toimii Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden 
täytäntöönpanon valvontaelimenä tai 
päättää siitä, onko 
ihmisoikeustuomioistuimelta syytä pyytää 
lausunto, sekä oikeus olla edustettuna 
ihmisoikeusasioiden johtokomiteassa 
(ministerikomitean elin)

– Euroopan komissiolla on oikeus 
osallistua ja äänestää EU:n jäsenvaltioiden 
puolesta ministerikomitean kokouksissa, 
kun tämä toimii EU:n toimivallan 
kannalta keskeisten Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden 
täytäntöönpanon valvontaelimenä tai 
päättää siitä, onko 
ihmisoikeustuomioistuimelta syytä pyytää 
lausunto, sekä oikeus olla edustettuna 
ihmisoikeusasioiden johtokomiteassa 
(ministerikomitean elin),

Or. en

Tarkistus 32
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– oikeus osallistua ja äänestää 
ministerikomitean kokouksissa, kun tämä 
toimii Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden 
täytäntöönpanon valvontaelimenä tai 
päättää siitä, onko 
ihmisoikeustuomioistuimelta syytä pyytää 
lausunto, sekä oikeus olla edustettuna 
ihmisoikeusasioiden johtokomiteassa 

– oikeus osallistua Euroopan komission 
edustamana ja äänestää ministerikomitean 
kokouksissa, kun tämä toimii Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden 
täytäntöönpanon valvontaelimenä tai 
päättää siitä, onko 
ihmisoikeustuomioistuimelta syytä pyytää 
lausunto, sekä oikeus olla edustettuna 
ihmisoikeusasioiden johtokomiteassa 
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(ministerikomitean elin) (ministerikomitean elin),

Or. es

Tarkistus 33
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Euroopan parlamentin oikeus 
nimetä/lähettää tietty määrä edustajia 
Euroopan neuvoston parlamentaariseen 
yleiskokoukseen, jossa valitaan tuomareita 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen;

– Euroopan parlamentin oikeus 
nimetä/lähettää tietty määrä edustajia, 
joihin pitäisi ainakin kuulua kaikkien 
Euroopan parlamentin ryhmien jäseniä,
Euroopan neuvoston parlamentaariseen 
yleiskokoukseen, jossa valitaan tuomareita 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen;

Or. da

Tarkistus 34
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. ehdottaa, että komiteaa, joka 
perustetaan SEUT:n 255 artiklan nojalla 
unionin tuomioistuimen ja unionin 
yleisen tuomioistuimen jäsenten 
valitsemista varten, voitaisiin käyttää 
myös nimitettäessä EU:n tuomareita 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen; 

Or. en
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Tarkistus 35
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ei pitäisi 
voida keskenään eikä vastavuoroisissa 
suhteissaan unioniin tehdä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 33 artiklan nojalla 
ihmisoikeustuomioistuimelle 
valtiovalitusta, koska se olisi tiettyjen 
Lissabonin sopimuksesta johtuvien 
sitoumusten hengen vastaista;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ei pitäisi 
antaa EU:n perussopimusten tulkintaa tai 
soveltamista koskevia kiistoja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
33 artiklan nojalla;

Or. en

Tarkistus 36
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ei pitäisi 
voida keskenään eikä vastavuoroisissa 
suhteissaan unioniin tehdä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 33 artiklan nojalla 
ihmisoikeustuomioistuimelle 
valtiovalitusta, koska se olisi tiettyjen 
Lissabonin sopimuksesta johtuvien 
sitoumusten hengen vastaista;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden ei pitäisi 
voida keskenään eikä vastavuoroisissa 
suhteissaan unioniin tehdä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 33 artiklan nojalla 
ihmisoikeustuomioistuimelle 
valtiovalitusta, koska se olisi EU:n 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
344 artiklan vastaista;

Or. es

Tarkistus 37
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kaikki unionin kansalaisten 
valitukset unionin toimielimen tai elimen 
säädöksen tai laiminlyönnin johdosta on 
tehtävä yksinomaan unionia vastaan; 
katsoo yhtä lailla, että kaikki valitukset, 
joiden tarkoituksena on saada jäsenvaltio 
toteuttamaan yhteisön oikeuden 
täytäntöönpanotoimi, on tehtävä 
yksinomaan kyseistä jäsenvaltioita 
vastaan, minkä ei pidä estää sitä, että kun 
unionin ja jäsenvaltion vastuuta 
asianomaisesta säädöksestä ei ole tarkasti 
määritelty, valitus voidaan tehdä 
samanaikaisesti unionia ja jäsenvaltiota 
vastaan;

7. katsoo näin ollen, että merkittävin 
hyöty, jonka EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen toisi mukanaan, 
koskisi yksilöiden mahdollisuutta hakea 
muutosta EU:n toimielinten tai 
jäsenvaltioiden antamiin unionin 
oikeuden täytäntöönpanosäädöksiin;

Or. es

Tarkistus 38
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kaikki unionin kansalaisten 
valitukset unionin toimielimen tai elimen 
säädöksen tai laiminlyönnin johdosta on 
tehtävä yksinomaan unionia vastaan; 
katsoo yhtä lailla, että kaikki valitukset, 
joiden tarkoituksena on saada jäsenvaltio 
toteuttamaan yhteisön oikeuden 
täytäntöönpanotoimi, on tehtävä 
yksinomaan kyseistä jäsenvaltioita vastaan, 
minkä ei pidä estää sitä, että kun unionin 
ja jäsenvaltion vastuuta asianomaisesta 
säädöksestä ei ole tarkasti määritelty, 
valitus voidaan tehdä samanaikaisesti 
unionia ja jäsenvaltiota vastaan; 

7. katsoo, että kaikki unionin kansalaisten 
valitukset unionin toimielimen tai elimen 
säädöksen tai laiminlyönnin johdosta on 
tehtävä yksinomaan unionia vastaan; 
katsoo yhtä lailla, että kaikki valitukset, 
joiden tarkoituksena on saada jäsenvaltio 
toteuttamaan yhteisön oikeuden 
täytäntöönpanotoimi, on tehtävä 
yksinomaan kyseistä jäsenvaltioita vastaan, 
minkä ei pidä estää sitä, että jos vastuun 
jakamistapa voidaan vähäisimmässäkään 
määrin kyseenalaistaa, valitus voidaan 
tehdä samanaikaisesti unionia ja 
jäsenvaltiota vastaan;

Or. da
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Tarkistus 39
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 35 artiklassa 
määrätyn kaikkien kansallisten 
oikeussuojakeinojen käyttämistä 
koskevan ehdon täyttyminen edellyttää 
sitä, että kantaja on käyttänyt kaikki 
oikeussuojakeinot asianomaisessa maassa 
ja pyytänyt Luxemburgin 
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua; 
nämä toimet katsotaan toteutetuiksi, kun 
kantajan esitettyä valituksen kansallinen 
tuomari päättää, ettei kyseinen 
tuomioistuin ota asiaa käsiteltäväksi;

Or. es

Tarkistus 40
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että mahdollisuus, että EU voi 
toimia kanssavastaajana, varmistaa 
yhdenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden; 
katsoo, että liittymissopimuksen 
määräyksissä on määriteltävä uuden 
toimielimen toiminta tavalla, joka on sekä 
selkeä että riittävän laaja, jotta se 
helpottaisi näiden kahden tuomioistuimen 
nykyistä hyvää yhteistyötä;
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Or. el

Tarkistus 41
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. katsoo, että sisäisissä säännöissä 
pitäisi määritellä ne tapaukset, joissa 
EU:sta tulee kanssavastaaja;

Or. el

Tarkistus 42
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. katsoo, että kanssavastaajana 
toimimisen mahdollistamisen ei pitäisi 
estää muita Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen tarjoamia 
välillisiä vaihtoehtoja (36 artiklan 
1 kohta), kuten EU:n oikeutta puuttua 
asiaan kolmantena osapuolena 
tapauksissa, jotka koskevat EU:n 
kansalaisten valitusoikeutta EU:n 
ulkopuolista valtiota vastaan;

Or. el
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Tarkistus 43
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää asianmukaisen oikeudenkäytön 
kannalta mielekkäänä, että kaikissa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 
käsiteltävissä asioissa, joissa on tehty 
valitus jäsenvaltiota vastaan ja joissa 
saatetaan käsitellä yhteisön oikeuteen 
liittyvää kysymystä, unioni voi 
ihmisoikeustuomioistuimen luvan 
saatuaan osallistua asian käsittelyyn 
vastaajana, ja että jokainen jäsenvaltio 
voi kaikissa unionia vastaan tehdyissä 
valituksissa ihmisoikeustuomioistuimen 
luvan saatuaan osallistua asian 
käsittelyyn vastaajana;

Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 44
Ramón Jáuregui Atondo

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää asianmukaisen oikeudenkäytön 
kannalta mielekkäänä, että kaikissa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 
käsiteltävissä asioissa, joissa on tehty 
valitus jäsenvaltiota vastaan ja joissa 
saatetaan käsitellä yhteisön oikeuteen 
liittyvää kysymystä, unioni voi 
ihmisoikeustuomioistuimen luvan 
saatuaan osallistua asian käsittelyyn 
vastaajana, ja että jokainen jäsenvaltio voi 
kaikissa unionia vastaan tehdyissä 

8. pitää asianmukaisen oikeudenkäytön 
kannalta mielekkäänä, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 36 artiklan 
2 kohdan soveltamiseen vaikuttamatta, 
että kaikissa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltävissä 
asioissa, joissa saatetaan käsitellä unionin 
oikeuteen liittyvää kysymystä ja joissa on 
tehty valitus jäsenvaltiota vastaan, unioni 
voi osallistua asian käsittelyyn 
kanssavastaajana ja että kaikissa unionia 
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valituksissa ihmisoikeustuomioistuimen 
luvan saatuaan osallistua asian käsittelyyn 
vastaajana;

vastaan tehdyissä samankaltaisissa
valituksissa jokainen jäsenvaltio voi 
osallistua asian käsittelyyn 
kanssavastaajana;

Or. fr

Tarkistus 45
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää asianmukaisen oikeudenkäytön 
kannalta mielekkäänä, että kaikissa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 
käsiteltävissä asioissa, joissa on tehty 
valitus jäsenvaltiota vastaan ja joissa 
saatetaan käsitellä yhteisön oikeuteen 
liittyvää kysymystä, unioni voi 
ihmisoikeustuomioistuimen luvan 
saatuaan osallistua asian käsittelyyn 
vastaajana, ja että jokainen jäsenvaltio voi 
kaikissa unionia vastaan tehdyissä 
valituksissa ihmisoikeustuomioistuimen 
luvan saatuaan osallistua asian käsittelyyn 
vastaajana;

8. pitää asianmukaisen oikeudenkäytön 
kannalta mielekkäänä, että kaikissa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 
käsiteltävissä asioissa, joissa on tehty 
valitus jäsenvaltiota vastaan ja joissa 
saatetaan käsitellä yhteisön oikeuteen 
liittyvää kysymystä, unioni voi tiettyjen 
menettelyjen noudattamisen jälkeen 
osallistua asian käsittelyyn vastaajana, ja 
että jokainen jäsenvaltio voi kaikissa 
unionia vastaan tehdyissä valituksissa
tiettyjen menettelyjen noudattamisen 
jälkeen osallistua asian käsittelyyn 
vastaajana;

Or. en

Tarkistus 46
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, ettei olisi järkevää määritellä 
muodollisesti unionin tuomioistuimen ja 

9. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tulkinta 
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
suhteita ottamalla 
ihmisoikeustuomioistuimessa käyttöön 
ennakkoratkaisumenettely tai 
perustamalla elin tai "paneeli", joka 
ratkaisisi tilanteet, joissa jompikumpi 
tuomioistuimista päätyisi toisen 
tuomioistuimen tulkinnasta eriävään 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
tulkintaan; palauttaa tässä yhteydessä 
mieliin Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen julistuksen 2 Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 
kohdasta, jossa pannaan merkille 
Euroopan unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
välinen säännöllinen vuoropuhelu, jota 
voidaan vahvistaa, kun unioni liittyy 
mainittuun yleissopimukseen;

Euroopan ihmisoikeussopimuksesta on 
aina etusijalla mihin tahansa unionin 
tuomioistuimen tulkintaan nähden;

Or. da

Tarkistus 47
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on varsin tietoinen siitä, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
saattaa havaita rikkomuksen asiassa, 
josta unionin tuomioistuin on jo tehnyt 
päätöksen, ja korostaa, ettei tämä 
kyseenalaista millään tavalla unionin 
tuomioistuimen uskottavuutta EU:n 
oikeusjärjestelmän ylimpänä 
tuomioistuimena;

Or. en
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Tarkistus 48
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimus on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan tulkinnassa tärkeä 
väline, sillä perusoikeuskirjassa turvattuja 
oikeuksia, jotka on tunnustettu myös 
ihmisoikeussopimuksessa, on tulkittava 
ihmisoikeussopimuksen mukaisesti ja 
unionin tuomioistuin voi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti käyttää 
ihmisoikeussopimusta lähteenä yhteisön
oikeuden yleisiä periaatteita 
määritellessään; toteaa lisäksi, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
53 artiklan mukaan yleissopimusta ei voida 
tulkita niin, että se rajoittaa tai heikentää 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
oikeuksia, vaan perusoikeuskirja säilyttää 
kaiken oikeudellisen vaikutuksensa;

10. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimus on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan tulkinnassa tärkeä 
väline, sillä perusoikeuskirjassa turvattuja 
oikeuksia, jotka ovat käytännöllisesti 
katsoen samoja oikeuksia kuin 
ihmisoikeussopimuksen oikeudet, on 
tulkittava ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti ja unionin tuomioistuin voi 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttää 
ihmisoikeussopimusta lähteenä unionin
oikeuden yleisiä periaatteita 
määritellessään; toteaa lisäksi, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
53 artiklan mukaan yleissopimusta ei voida 
tulkita niin, että se rajoittaa tai heikentää 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
oikeuksia, vaan perusoikeuskirja säilyttää 
kaiken oikeudellisen vaikutuksensa;

Or. en

Tarkistus 49
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimus on Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan tulkinnassa 
tärkeä väline, sillä perusoikeuskirjassa 
turvattuja oikeuksia, jotka on tunnustettu 

10. toteaa, että perusoikeuskirjassa 
turvattuja oikeuksia, jotka on tunnustettu 
myös ihmisoikeussopimuksessa, on 
tulkittava ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti ja unionin tuomioistuin voi 
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myös ihmisoikeussopimuksessa, on 
tulkittava ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti ja unionin tuomioistuin voi 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttää 
ihmisoikeussopimusta lähteenä yhteisön 
oikeuden yleisiä periaatteita 
määritellessään; toteaa lisäksi, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
53 artiklan mukaan yleissopimusta ei voida 
tulkita niin, että se rajoittaa tai heikentää 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
oikeuksia, vaan perusoikeuskirja säilyttää 
kaiken oikeudellisen vaikutuksensa; 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttää 
ihmisoikeussopimusta lähteenä yhteisön 
oikeuden yleisiä periaatteita 
määritellessään; toteaa lisäksi, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
53 artiklan mukaan yleissopimusta ei voida 
tulkita niin, että se rajoittaa tai heikentää 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
oikeuksia, vaan perusoikeuskirja säilyttää 
kaiken oikeudellisen vaikutuksensa;

Or. da

Tarkistus 50
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on tietoinen siitä, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei 
yksinään ratkaise niitä erittäin vakavia 
ongelmia, joiden kanssa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettu 
järjestelmä painii: yksilövalitusten määrän 
räjähdysmäisestä kasvusta johtuva valtaisa 
työtaakka ja toisaalta 
ihmisoikeustuomioistuimen rakenteen ja 
toiminnan uudistaminen ongelmista 
selviämiseksi; toteaa, että jos ongelmiin ei 
löydetä ratkaisua, järjestelmä saattaa 
luhistua, ja että vaikka yhden 
sopimuspuolen ratifioinnin puuttumisen 
vuoksi viivästynyt 14. pöytäkirjan 
voimaantulo vähentää keskeneräisten 
menettelyjen määrää, se ei voi taikoa niitä 
kaikkia pois;

11. on tietoinen siitä, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei 
yksinään ratkaise niitä erittäin vakavia 
ongelmia, joiden kanssa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettu 
järjestelmä painii: yksilövalitusten määrän 
räjähdysmäisestä kasvusta johtuva valtaisa 
työtaakka ja toisaalta 
ihmisoikeustuomioistuimen rakenteen ja 
toiminnan uudistaminen ongelmista 
selviämiseksi; ottaa huomioon, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
tunnustaa toimivansa monimutkaisessa 
oikeudellisessa ja poliittisessa 
ympäristössä; toteaa, että jos ongelmiin ei 
löydetä ratkaisua, järjestelmä saattaa 
luhistua, ja että vaikka 14. pöytäkirjan 
voimaantulo 1. kesäkuuta 2010 vähentää 
keskeneräisten menettelyjen määrää, se ei 
voi taikoa niitä kaikkia pois;
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Or. en

Tarkistus 51
Carlo Casini

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on tietoinen siitä, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei 
yksinään ratkaise niitä erittäin vakavia 
ongelmia, joiden kanssa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettu 
järjestelmä painii: yksilövalitusten määrän 
räjähdysmäisestä kasvusta johtuva valtaisa 
työtaakka ja toisaalta 
ihmisoikeustuomioistuimen rakenteen ja 
toiminnan uudistaminen ongelmista 
selviämiseksi; toteaa, että jos ongelmiin ei 
löydetä ratkaisua, järjestelmä saattaa 
luhistua, ja että vaikka yhden 
sopimuspuolen ratifioinnin puuttumisen 
vuoksi viivästynyt 14. pöytäkirjan 
voimaantulo vähentää keskeneräisten
menettelyjen määrää, se ei voi taikoa niitä 
kaikkia pois;

11. on tietoinen siitä, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei 
yksinään ratkaise niitä erittäin vakavia 
ongelmia, joiden kanssa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettu 
järjestelmä painii: yksilövalitusten määrän 
räjähdysmäisestä kasvusta johtuva valtaisa 
työtaakka ja toisaalta 
ihmisoikeustuomioistuimen rakenteen ja 
toiminnan uudistaminen ongelmista 
selviämiseksi; toteaa, että jos ongelmiin ei 
löydetä ratkaisua, järjestelmä saattaa 
luhistua, ja että vaikka 14. pöytäkirjan 
voimaantulo vähentää keskeneräisten 
menettelyjen määrää, se ei voi taikoa niitä 
kaikkia pois; korostaa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen uudistuksen 
osalta, miten tärkeä on Interlakenin 
julistus, erityisesti sen 4 kohta, jossa 
pyydetään asianmukaisesti, että kriteerejä, 
jotka koskevat asioiden ottamista 
käsiteltäväksi tuomioistuimessa ja 
tuomioistuimen tuomiovaltaa, 
sovellettaisiin yhdenmukaisesti ja tiukasti;

Or. it

Tarkistus 52
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on tietoinen siitä, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei 
yksinään ratkaise niitä erittäin vakavia 
ongelmia, joiden kanssa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettu 
järjestelmä painii: yksilövalitusten määrän 
räjähdysmäisestä kasvusta johtuva valtaisa 
työtaakka ja toisaalta
ihmisoikeustuomioistuimen rakenteen ja 
toiminnan uudistaminen ongelmista 
selviämiseksi; toteaa, että jos ongelmiin ei 
löydetä ratkaisua, järjestelmä saattaa 
luhistua, ja että vaikka yhden 
sopimuspuolen ratifioinnin puuttumisen 
vuoksi viivästynyt 14. pöytäkirjan 
voimaantulo vähentää keskeneräisten 
menettelyjen määrää, se ei voi taikoa niitä 
kaikkia pois;

11. on tietoinen siitä, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen ei 
yksinään ratkaise niitä erittäin vakavia 
ongelmia, joiden kanssa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa perustettu 
järjestelmä painii ja joita ovat
yksilövalitusten määrän kasvusta johtuva 
valtaisa työtaakka ja 
ihmisoikeustuomioistuimen rakenteen ja 
toiminnan uudistaminen ongelmista 
selviämiseksi, ja toisaalta toteaa, että 
yhden sopimuspuolen ratifioinnin 
puuttumisen vuoksi viivästynyt 
14. pöytäkirjan voimaantulo vähentää 
keskeneräisten menettelyjen määrää;

Or. es

Tarkistus 53
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
riippumattomuus henkilöstö- ja 
budjettiasioissa on hyvin tärkeää 
säilyttää;

Or. en
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Tarkistus 54
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioiden 
kansallisia parlamentteja ilmaisemaan 
selvästi halunsa ja valmiutensa edistää 
liittymisprosessia ottamalla kansalliset 
tuomioistuimensa ja oikeusministerinsä 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 55
Morten Messerschmidt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen on perustava 
vaihe, jota on täydennettävä unionin 
liittymisellä Torinossa 18. lokakuuta 1961 
allekirjoitettuun ja Strasbourgissa 
3. toukokuuta 1996 uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan, sillä 
tämä olisi johdonmukaista unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
oikeuksien ja unionin 
sosiaalilainsäädännön kanssa;

Poistetaan.

Or. da
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Tarkistus 56
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että unionin 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen on perustava 
vaihe, jota on täydennettävä unionin 
liittymisellä Torinossa 18. lokakuuta 1961 
allekirjoitettuun ja Strasbourgissa 
3. toukokuuta 1996 uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan, sillä 
tämä olisi johdonmukaista unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
oikeuksien ja unionin 
sosiaalilainsäädännön kanssa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 57
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että unionin liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen on 
perustava vaihe, jota on täydennettävä 
unionin liittymisellä Torinossa 
18. lokakuuta 1961 allekirjoitettuun ja 
Strasbourgissa 3. toukokuuta 1996 
uudistettuun Euroopan sosiaaliseen 
peruskirjaan, sillä tämä olisi 
johdonmukaista unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
oikeuksien ja unionin 
sosiaalilainsäädännön kanssa;

13. panee merkille, että unionin liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
merkitsee sitä, että EU tunnustaa koko 
ihmisoikeuksien suojelujärjestelmän, 
sellaisena kuin se on kehitetty ja 
kodifioitu monissa muissa Euroopan 
neuvoston asiakirjoissa; kehottaa EU:ta 
liittymään kaikkiin muihin Euroopan 
neuvoston nykyisiin ja tuleviin 
yleissopimuksiin ja peruskirjoihin, joiden 
tarkoituksena on täydentää ja kehittää 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
kodifioitua oikeuksien ja vapauksien alaa, 
tarjotakseen EU:n kansalaisille todellisen 
oikeuden hakea muutosta kaikkien
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näiden säädösten säännösten suhteen; 
tältä osin unionin liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen on ensiaskel, 
jota on täydennettävä unionin liittymisellä 
muun muassa Torinossa 18. lokakuuta 
1961 allekirjoitettuun ja Strasbourgissa 
3. toukokuuta 1996 uudistettuun Euroopan 
sosiaaliseen peruskirjaan, sillä tämä olisi 
johdonmukaista unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
oikeuksien ja unionin 
sosiaalilainsäädännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 58
Ramón Jáuregui Atondo

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa, että Euroopan neuvostossa 
on tehty Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen lisäksi monia 
muita ihmisoikeuksien alan 
yleissopimuksia, joihin unionin pitäisi 
liittyä, erityisesti 26. marraskuuta 1987 
tehty eurooppalainen yleissopimus 
kidutuksen ja epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rangaistuksen 
estämiseksi sekä sen kaksi pöytäkirjaa, 
5. marraskuuta 1992 tehty alueellisia 
kieliä ja vähemmistökieliä koskeva 
eurooppalainen peruskirja sekä 
1. helmikuuta 1995 tehty kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskeva 
puiteyleissopimus;

Or. fr
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Tarkistus 59
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että laillisten poliittisten 
vaatimusten kriminalisointiin tähtäävien 
kantelujen ja vetoomusten ei pidä 
heikentää oikeutta sananvapauteen;

Or. nl

Tarkistus 60
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. on huolestunut siitä, että Euroopan 
unionin ollessa oikeushenkilön asemassa 
sen ihmisoikeuksia koskevien säädösten 
vaatimustenmukaisuutta käsitellään 
ensisijaisesti ylemmässä 
tuomioistuimessa, johon kuuluu myös 
turkkilainen tuomari, vaikka Turkki ei 
itse suurelta osin noudata ihmisoikeuksia; 

Or. nl

Tarkistus 61
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. on huolestunut siitä, että tuomarit, 
jotka eivät ole vastuussa toiminnastaan 
äänestäjille, asettavat itsensä yhä 
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useammin jäsenvaltioiden lainsäädäntö-
ja toimeenpanovallan yläpuolelle 
kumoamalla demokraattisesti tehtyjä
päätöksiä, joilla tähdätään rajoittavaan 
maahanmuuttopolitiikkaan;

Or. nl


