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Tarkistus 1
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 8 (Íñigo Méndez de Vigo) sekä 
mietintöluonnoksen johdanto-osan F kappaleen

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 ollut oikeushenkilö,

Or. fr

Tarkistus 2
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 10 (Marietta Giannakou) ja 11 (Ramón 
Jáuregui Atondo) sekä mietintöluonnoksen johdanto-osan G kappaleen

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. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa 
asetettuja rajoituksia ja erityisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 2 kohtaa ja Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjaa N:o 8 on 
noudatettava liityttäessä; huomauttaa, että 
määräyksissä ei vain mahdollisteta unionin 
liittymistä sopimukseen vaan unionin 
toimielimet myös velvoitetaan 
huolehtimaan liittymisestä; katsoo, että 
sopimuksen unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen täytyy 
ottaa huomioon tarve säilyttää unionin ja 
sen oikeuden erityispiirteet,
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Or. fr

Tarkistus 3
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 17 (Morten Messerschmidt) sekä 
mietintöluonnoksen 1 kohdan 1 luetelmakohdan

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 
yleiseurooppalaisen 
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 neuvostoon 
ja sen yleiseurooppalaiseen 
ihmisoikeusjärjestelmään kuuluvien 
maiden yhtenäisyydestä; sopimukseen 
liittyminen myös lisää unionin 
uskottavuutta kolmansissa maissa, joita se 
kahdenvälisessä kanssakäymisessään 
säännöllisesti kehottaa noudattamaan 
Euroopan ihmisoikeussopimusta,

Or. fr

Tarkistus 4
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 15 (2 a ja 3 luetelmakohta) (Marietta 
Giannakou) sekä mietintöluonnoksen 1 kohdan 3 luetelmakohdan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– sopimukseen liittyminen auttaa 
kehittämään oikeuskäytäntöä 
yhdenmukaisesti molemmissa 

– EU:n ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 
oikeusjärjestelmän lainsäädännöllinen ja 
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eurooppalaisissa ihmisoikeusasioita 
käsittelevissä tuomioistuimissa, etenkin 
koska vuoropuhelua tarvitaan entistä 
enemmän,

oikeuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen 
ihmisoikeuksien alalla auttaa kehittämään 
yhdenmukaisesti molempia 
ihmisoikeusasioita käsitteleviä 
eurooppalaisia tuomioistuimia, etenkin 
koska vuoropuhelua ja yhteistyötä 
tarvitaan entistä enemmän,

Or. fr

Tarkistus 5
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 15 (Marietta Giannakou) ja 16 (Carlo Casini) 
sekä mietintöluonnoksen 1 kohdan 4 luetelmakohdan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– 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 
vain 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 suhde ei 
ole hierarkkinen vaan pikemminkin 
kahden erityistuomioistuimen suhde; 
unionin tuomioistuimella tulee siis 
olemaan samanlainen asema kuin on 
nykyään jäsenvaltioiden ylimmillä 
tuomioistuimilla suhteessa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen;

Or. fr
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Tarkistus 6
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 22 (Carlo Casini) sekä mietintöluonnoksen 
2 kohdan

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 eikä etenkään 
anna unionille yleistä toimivaltaa 
ihmisoikeusasioissa;

Or. fr

Tarkistus 7
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 25 (Andrew Duff ja Stanimir Ilchev), 
26 (Ramón Jáuregui Atondo) ja 27 (Íñigo Méndez de Vigo) sekä mietintöluonnoksen 
4 kohdan

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 
suosittelee, että komissiolle annetaan 
valtuudet neuvotella myös kaikkiin 
sellaisiin pöytäkirjoihin liittymisestä, jotka
koskevat perusoikeuskirjaa vastaavia 
oikeuksia (pöytäkirjat 1, 4, 6, 7, 12 ja 13), 
riippumatta siitä, ovatko unionin 
jäsenvaltiot ratifioineet ne;
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Or. fr

Tarkistus 8
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 31 (Andrew Duff ja Stanimir Ilchev) ja 32 
(Íñigo Méndez de Vigo) sekä mietintöluonnoksen 5 kohdan 2 luetelmakohdan

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)

– oikeus osallistua Euroopan komission 
edustamana ja äänestää EU:n puolesta
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)

Or. fr

Tarkistus 9
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 35 (Andrew Duff ja Stanimir Ilchev) ja 36 
(Íñigo Méndez de Vigo) sekä mietintöluonnoksen 6 kohdan

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 olisi 
sitouduttava Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyessään 
keskenään ja vastavuoroisissa suhteissaan 
unioniin pitäytymään tekemästä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 33 artiklan nojalla 
ihmisoikeustuomioistuimelle 
valtiovalitusta, kun kiistan kohteena oleva 
säädös tai laiminlyönti kuuluu unionin 
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oikeuden soveltamisalan, koska se olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 344 artiklan vastaista;

Or. fr

Tarkistus 10
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 37 (Íñigo Méndez de Vigo) ja 38 (Morten 
Messerschmidt) sekä mietintöluonnoksen 7 kohdan

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 merkittävin hyöty, jonka 
EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen toisi mukanaan, 
koskisi yksilöiden mahdollisuutta hakea 
muutosta EU:n toimielinten tai 
jäsenvaltioiden antamiin unionin 
oikeuden täytäntöönpanosäädöksiin ja 
näin ollen kaikki luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön 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. fr
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Tarkistus 11
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 40 (Marietta Giannakou), 
41 (Marietta Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo) ja 45 (Andrew Duff ja 
Stanimir Ilchev) sekä mietintöluonnoksen 8 kohdan

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, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 36 artiklan 
2 kohdan soveltamiseen vaikuttamatta, 
että kaikissa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltävissä 
asioissa, joissa saatetaan käsitellä yhteisön 
oikeuteen liittyvää kysymystä, unioni voi 
osallistua asian käsittelyyn
kanssavastaajana ja että jokainen 
jäsenvaltio voi kaikissa unionia vastaan 
tehdyissä samankaltaisissa valituksissa 
osallistua asian käsittelyyn 
kanssavastaajana; katsoo, että tämä 
mahdollisuus on määriteltävä 
liittymissopimukseen sisältyvissä 
määräyksissä selkeästi, mutta kuitenkin 
riittävän laaja-alaisesti;

Or. fr

Tarkistus 12
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 42 (Marietta Giannakou)

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 13
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 50 (Andrew Duff ja Stanimir Ilchev), 
51 (Carlo Casini) ja 52 (Íñigo Méndez de Vigo) sekä mietintöluonnoksen 11 kohdan

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; panee merkille, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
tunnustaa toimivansa monimutkaisessa 
oikeudellisessa ja poliittisessa 
ympäristössä ja toteaa, että vaikka 
14. pöytäkirjan voimaantulo 1. kesäkuuta 
2010 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. fr
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Tarkistus 14
Ramón Jáuregui Atondo
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 57 (Adrian Severin) ja 58 (Ramón Jáuregui 
Atondo) sekä mietintöluonnoksen 13 kohdan

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 Euroopan neuvoston 
asiakirjoissa ja elimissä; katsoo, että 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. fr


