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Tarkistus 1
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että Lissabonin sopimus toi 
mukanaan tärkeitä myönteisiä elementtejä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen, mutta pitää valitettavana 
sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä 
tiettyjä puutteita; ei halua enää hyväksyä 
sitä, että monissa tapauksissa neuvosto ja 
komissio toimivat edelleen ikään kuin 
Lissabonin sopimus ei olisi tullut voimaan; 
pyytää, että ne noudattavat kansainvälisiä 
sopimuksia tehtäessä velvoitettaan 
tiedottaa parlamentille ”välittömästi ja 
täysimääräisesti menettelyn kaikissa 
vaiheissa”; pitää valitettavana, että entiseen 
kolmanteen pilariin sisältyneiden säädösten 
saattaminen Lissabonin sopimuksen 
mukaiseksi on viivästynyt tavalla, jota ei 
voida hyväksyä; kehottaa arvioimaan 
kutakin entiseen kolmanteen pilariin 
sisältynyttä säädöstä siltä osin, miten ne 
vaikuttavat perusoikeuksiin, jotta ne 
voidaan saattaa osaksi uutta 
normihierarkiaa, joka muodostuu 
perussäädöksistä, delegoiduista säädöksistä 
ja täytäntöönpanosäädöksistä;

1. katsoo, että Lissabonin sopimus toi 
mukanaan tärkeitä myönteisiä elementtejä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen, mutta pitää valitettavana 
sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä 
tiettyjä puutteita; ei halua enää hyväksyä 
sitä, että monissa tapauksissa neuvosto ja 
komissio toimivat edelleen ikään kuin 
Lissabonin sopimus ei olisi tullut voimaan; 
pyytää, että ne noudattavat kansainvälisiä 
sopimuksia tehtäessä velvoitettaan 
tiedottaa parlamentille ”välittömästi ja 
täysimääräisesti menettelyn kaikissa 
vaiheissa”; pitää valitettavana, että entiseen 
kolmanteen pilariin sisältyneiden säädösten 
saattaminen Lissabonin sopimuksen 
mukaiseksi on viivästynyt tavalla, jota ei 
voida hyväksyä; kehottaa arvioimaan 
kutakin entiseen kolmanteen pilariin 
sisältynyttä säädöstä siltä osin, miten ne 
vaikuttavat perusoikeuksiin, jotta ne 
voidaan saattaa osaksi uutta 
normihierarkiaa, joka muodostuu 
perussäädöksistä, delegoiduista säädöksistä 
ja täytäntöönpanosäädöksistä; katsoo, että 
sama koskee uutta institutionaalista 
järjestystä/rakennetta Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen;

Or. en

Tarkistus 2
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että Lissabonin sopimus toi 
mukanaan tärkeitä myönteisiä 
elementtejä vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen, mutta pitää 
valitettavana sopimuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä tiettyjä 
puutteita; ei halua enää hyväksyä sitä, että 
monissa tapauksissa neuvosto ja komissio 
toimivat edelleen ikään kuin Lissabonin 
sopimus ei olisi tullut voimaan; pyytää, 
että ne noudattavat kansainvälisiä 
sopimuksia tehtäessä velvoitettaan 
tiedottaa parlamentille ”välittömästi ja 
täysimääräisesti menettelyn kaikissa 
vaiheissa”; pitää valitettavana, että entiseen 
kolmanteen pilariin sisältyneiden säädösten 
saattaminen Lissabonin sopimuksen 
mukaiseksi on viivästynyt tavalla, jota ei 
voida hyväksyä; kehottaa arvioimaan 
kutakin entiseen kolmanteen pilariin 
sisältynyttä säädöstä siltä osin, miten ne 
vaikuttavat perusoikeuksiin, jotta ne 
voidaan saattaa osaksi uutta 
normihierarkiaa, joka muodostuu 
perussäädöksistä, delegoiduista säädöksistä 
ja täytäntöönpanosäädöksistä;

1. katsoo, että Lissabonin sopimus ja 
perusoikeuskirja ovat vahvistaneet EU:n 
toimielimien ja jäsenvaltioiden 
perustuslaillista pohjaa pyrittäessä 
saavuttamaan yhteinen tavoite EU:n 
muuttamisesta vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeksi, mutta pitää 
valitettavana sopimuksen 
täytäntöönpanoon liittyviä tiettyjä 
puutteita; katsoo mainitun tavoitteen 
edellyttävän, että EU:n perussopimuksia 
ja lakeja sovelletaan yhtäläisesti EU:ssa 
ja että osallistumattomuuslausekkeet tai 
erityisjärjestelyt olisi vastaavasti 
lakkautettava; ei halua enää hyväksyä sitä, 
että monissa tapauksissa neuvosto ja 
komissio toimivat edelleen ikään kuin 
Lissabonin sopimus ja perusoikeuskirja 
eivät olisi tulleet voimaan, esimerkiksi 
sivuuttamalla Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien roolin ja 
legitiimiyden; pyytää, että ne noudattavat 
kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä 
velvoitettaan tiedottaa parlamentille 
”välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn 
kaikissa vaiheissa”; pitää valitettavana, että 
entiseen kolmanteen pilariin sisältyneiden 
säädösten saattaminen Lissabonin 
sopimuksen mukaiseksi on viivästynyt 
tavalla, jota ei voida hyväksyä; kehottaa 
arvioimaan kutakin entiseen kolmanteen 
pilariin sisältynyttä säädöstä siltä osin, 
miten ne vaikuttavat perusoikeuksiin, jotta 
ne voidaan saattaa osaksi uutta 
normihierarkiaa, joka muodostuu 
perussäädöksistä, delegoiduista säädöksistä 
ja täytäntöönpanosäädöksistä;

Or. en

Tarkistus 3
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että Lissabonin sopimus toi 
mukanaan tärkeitä myönteisiä elementtejä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen, mutta pitää valitettavana
sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä 
tiettyjä puutteita; ei halua enää hyväksyä 
sitä, että monissa tapauksissa neuvosto ja 
komissio toimivat edelleen ikään kuin 
Lissabonin sopimus ei olisi tullut 
voimaan; pyytää, että ne noudattavat 
kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä 
velvoitettaan tiedottaa parlamentille 
”välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn 
kaikissa vaiheissa”; pitää valitettavana, että 
entiseen kolmanteen pilariin sisältyneiden 
säädösten saattaminen Lissabonin 
sopimuksen mukaiseksi on viivästynyt
tavalla, jota ei voida hyväksyä; kehottaa 
arvioimaan kutakin entiseen kolmanteen 
pilariin sisältynyttä säädöstä siltä osin, 
miten ne vaikuttavat perusoikeuksiin, jotta 
ne voidaan saattaa osaksi uutta 
normihierarkiaa, joka muodostuu 
perussäädöksistä, delegoiduista säädöksistä 
ja täytäntöönpanosäädöksistä;

1. katsoo, että Lissabonin sopimus toi 
mukanaan tärkeitä myönteisiä elementtejä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen, mutta panee merkille
sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä 
tiettyjä puutteita; muistuttaa, että 
Lissabonin sopimuksessa laajennetaan 
Euroopan parlamentin toimivaltaa; 
pyytää, että ne noudattavat kansainvälisiä 
sopimuksia tehtäessä velvoitettaan 
tiedottaa parlamentille ”välittömästi ja 
täysimääräisesti menettelyn kaikissa 
vaiheissa”; pitää valitettavana, että entiseen 
kolmanteen pilariin sisältyneiden säädösten 
saattaminen Lissabonin sopimuksen 
mukaiseksi on viivästynyt; kehottaa 
arvioimaan kutakin entiseen kolmanteen 
pilariin sisältynyttä säädöstä, jotta ne 
voidaan saattaa osaksi uutta 
normihierarkiaa, joka muodostuu 
perussäädöksistä, delegoiduista säädöksistä 
ja täytäntöönpanosäädöksistä;

Or. fr

Tarkistus 4
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n tehtävänä olisi 
oltava perusoikeuksien ja unionin 
kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien 
korkeimman tason suojelun edistäminen 
(kuten EU:n perusoikeuskirjan 
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53 artiklassa ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä lausutaan);

Or. en

Tarkistus 5
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen turvautuminen 
on tuonut lainsäädännön lähemmäs 
kansalaisia ja lisännyt Euroopan 
parlamentin vaikutusvaltaa ainoana 
demokraattisesti valittuna unionin 
toimielimenä;

2. katsoo, että tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen turvautumisen 
tavoitteena on tuoda lainsäädäntöä
lähemmäs kansalaisia lisäten Euroopan 
parlamentin vaikutusvaltaa ainoana 
demokraattisesti valittuna unionin 
toimielimenä;

Or. en

Tarkistus 6
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen turvautuminen 
on tuonut lainsäädännön lähemmäs 
kansalaisia ja lisännyt Euroopan 
parlamentin vaikutusvaltaa ainoana 
demokraattisesti valittuna unionin 
toimielimenä;

2. katsoo, että tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen turvautuminen 
on tuonut lainsäädännön lähemmäs 
kansalaisia ja lisännyt Euroopan 
parlamentin vaikutusvaltaa ainoana 
suoraan kansalaisten valitsemana unionin 
toimielimenä, minkä vuoksi Euroopan 
unionin toiminta on entistä legitiimimpää, 
tehokkaampaa, avoimempaa ja 
demokraattisempaa;

Or. it
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Tarkistus 7
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen turvautuminen 
on tuonut lainsäädännön lähemmäs 
kansalaisia ja lisännyt Euroopan 
parlamentin vaikutusvaltaa ainoana 
demokraattisesti valittuna unionin 
toimielimenä;

2. katsoo, että tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen turvautuminen 
on tuonut lainsäädännön lähemmäs 
kansalaisia ja lisännyt Euroopan 
parlamentin vaikutusvaltaa ainoana 
demokraattisesti valittuna unionin 
toimielimenä; korostaa, että menettelyä 
olisi laajennettava tulevissa 
perussopimuksen tarkistuksissa, ja että
päätöksentekoprosessin avoimuutta olisi 
vahvistettava erityisesti ensimmäisessä 
käsittelyssä tehtyihin sopimuksiin ja 
kolmikantasopimuksiin nähden, jotta 
varmistetaan, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja saada tietoa taataan 
perussopimuksien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 8
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että 20. huhtikuuta 2010 
antamassaan tiedonannossa ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi”1, komissio kehottaa 
ottamaan EU:n kansalaisten päivittäiset 

3. panee merkille, että 20. huhtikuuta 2010 
antamassaan tiedonannossa ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi”1, komissio kehottaa 
ottamaan EU:n kansalaisten päivittäiset 

                                               
1 COM(2010)0171.
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huolenaiheet ja toiveet entistä 
määrätietoisemmin huomioon ja korostaa, 
että unionin on voitava reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin, tarttua 
nopeasti kiinni uusiin mahdollisuuksiin 
sekä ennakoida uusia suuntauksia ja 
mukautua niihin;

huolenaiheet, edut ja toiveet entistä 
määrätietoisemmin huomioon ja korostaa, 
että unionin on voitava reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin, tarttua 
nopeasti kiinni uusiin mahdollisuuksiin 
sekä ennakoida uusia suuntauksia ja 
mukautua niihin;

Or. it

Tarkistus 9
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että 20. huhtikuuta 2010 
antamassaan tiedonannossa ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi”1, komissio kehottaa 
ottamaan EU:n kansalaisten päivittäiset 
huolenaiheet ja toiveet entistä 
määrätietoisemmin huomioon ja korostaa, 
että unionin on voitava reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin, tarttua 
nopeasti kiinni uusiin mahdollisuuksiin 
sekä ennakoida uusia suuntauksia ja 
mukautua niihin;

3. panee merkille, että 20. huhtikuuta 2010 
antamassaan tiedonannossa ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi”1, komissio kehottaa 
ottamaan EU:n kansalaisten, asukkaiden ja
maahanmuuttajien päivittäiset 
huolenaiheet ja toiveet entistä 
määrätietoisemmin huomioon ja korostaa, 
että unionin on voitava reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin, tarttua 
nopeasti kiinni uusiin mahdollisuuksiin 
sekä ennakoida uusia suuntauksia ja 
mukautua niihin;

Or. en

Tarkistus 10
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

                                               
1 COM(2010)0171.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että 20. huhtikuuta 2010 
antamassaan tiedonannossa ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi”1, komissio kehottaa 
ottamaan EU:n kansalaisten päivittäiset 
huolenaiheet ja toiveet entistä 
määrätietoisemmin huomioon ja korostaa, 
että unionin on voitava reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin, tarttua 
nopeasti kiinni uusiin mahdollisuuksiin 
sekä ennakoida uusia suuntauksia ja 
mukautua niihin;

3. panee merkille, että 20. huhtikuuta 2010 
antamassaan tiedonannossa ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi –
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 
toteuttamiseksi”1, komissio kehottaa 
ottamaan EU:n kansalaisten, asukkaiden ja 
maahanmuuttajien päivittäiset 
huolenaiheet ja toiveet entistä 
määrätietoisemmin huomioon ja korostaa, 
että unionin on voitava reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin, tarttua 
nopeasti kiinni uusiin mahdollisuuksiin 
sekä ennakoida uusia suuntauksia ja 
mukautua niihin;

Or. en

Tarkistus 11
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että tässä hengessä 
komissio on useaan otteeseen hyödyntänyt 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 76 artiklaan perustuvaa 
aloiteoikeuttaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 12
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

                                               
1 COM(2010)0171.



PE516.857v01-00 10/172 AM\1001332FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hallitusten välisessä 
hengessä laadittujen laajojen 
monivuotisten ohjelmien aikakausi 
näyttää olevan ohi, sillä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskevat sopimukset tarjoavat 
monipuolisen oikeusperustan ja 
komissiolla on sekä mahdollisuus että 
voimakas halu käyttää aloiteoikeuttaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hallitusten välisessä 
hengessä laadittujen laajojen monivuotisten 
ohjelmien aikakausi näyttää olevan ohi, 
sillä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevat sopimukset tarjoavat 
monipuolisen oikeusperustan ja 
komissiolla on sekä mahdollisuus että 
voimakas halu käyttää aloiteoikeuttaan;

5. katsoo, että hallitusten välisessä 
hengessä laadittujen laajojen monivuotisten 
ohjelmien aikakausi näyttää olevan ohi, 
sillä on tärkeää varmistaa demokraattinen 
valvonta tällä alalla tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen välityksellä, 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevat sopimukset tarjoavat 
monipuolisen oikeusperustan ja 
komissiolla on sekä mahdollisuus että 
voimakas halu käyttää aloiteoikeuttaan;

Or. en

Tarkistus 14
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hallitusten välisessä 
hengessä laadittujen laajojen monivuotisten 
ohjelmien aikakausi näyttää olevan ohi, 
sillä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevat sopimukset tarjoavat 
monipuolisen oikeusperustan ja 
komissiolla on sekä mahdollisuus että 
voimakas halu käyttää aloiteoikeuttaan;

5. katsoo, että hallitusten välisessä 
hengessä laadittujen laajojen monivuotisten 
ohjelmien aikakautta voidaan tarkastella 
lisäämällä joustavuutta erityisesti 
kiireellisiin asioihin tai toimien tai 
ehdotuksien toteuttamista koskeviin 
Euroopan parlamentin pyyntöihin 
reagoimiseksi, sillä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevat 
sopimukset tarjoavat monipuolisen 
oikeusperustan ja komissiolla on sekä 
mahdollisuus että voimakas halu käyttää 
aloiteoikeuttaan; katsoo, että komission 
olisi joka tapauksessa kehitettävä 
toimintaohjelma, jonka se esittää 
toimikautensa alussa; katsoo, että 
toimintaohjelmaa tarkastellaan ja se 
saatetaan päätökseen perustuen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
esittämiin pyyntöihin sekä pannaan 
täytäntöön selkeiden määräaikojen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hallitusten välisessä 
hengessä laadittujen laajojen 
monivuotisten ohjelmien aikakausi 
näyttää olevan ohi, sillä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskevat sopimukset tarjoavat 
monipuolisen oikeusperustan ja 
komissiolla on sekä mahdollisuus että 
voimakas halu käyttää aloiteoikeuttaan;

5. ilmaisee tukensa neuvoston 
heinäkuussa 2013 järjestetyssä 
epävirallisessa kokouksessa tehdylle 
päätökselle hyväksyä Tukholman 
ohjelmalle seuraaja ja toteaa lisäksi, että 
sen soveltamisala ja laajuus on vielä 
määriteltävä;
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Or. en

Tarkistus 16
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa näin ollen komissiota 
omaksumaan roolinsa politiikan alojen ja 
ensisijaisten politiikkojen määrittelijänä 
ja hyödyntämään aloiteoikeuttaan aina 
kun se on tarpeen sekä vastustamaan 
kiusausta palata hallitustenvälisyyteen, 
jota sovellettiin ennen kuin Lissabonin 
sopimus tuli voimaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa näin ollen komissiota 
omaksumaan roolinsa politiikan alojen ja 
ensisijaisten politiikkojen määrittelijänä ja 
hyödyntämään aloiteoikeuttaan aina kun se 
on tarpeen sekä vastustamaan kiusausta 
palata hallitustenvälisyyteen, jota 
sovellettiin ennen kuin Lissabonin sopimus 
tuli voimaan;

6. kannustaa näin ollen komissiota 
omaksumaan roolinsa politiikan alojen ja 
ensisijaisten politiikkojen määrittelijänä ja 
hyödyntämään aloiteoikeuttaan aina kun se 
on tarpeen, jotta taataan 
kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen 
lähestymistavan noudattaminen 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alueeseen nähden, sekä vastustamaan 
kiusausta palata hallitustenvälisyyteen, jota 
sovellettiin ennen kuin Lissabonin sopimus 
tuli voimaan;

Or. en
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Tarkistus 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa näin ollen komissiota 
omaksumaan roolinsa politiikan alojen ja 
ensisijaisten politiikkojen määrittelijänä 
ja hyödyntämään aloiteoikeuttaan aina 
kun se on tarpeen sekä vastustamaan
kiusausta palata hallitustenvälisyyteen, jota 
sovellettiin ennen kuin Lissabonin sopimus 
tuli voimaan;

6. toteaa, että komissio voi käyttää 
oikeuttaan ehdottaa lainsäädäntöä ottaen 
täysimääräisesti huomioon sen 
perussopimuksissa vahvistetun 
toimivallan, toissijaisuusperiaate mukaan 
lukien, ja tiiviissä yhteistyössä 
yhteislainsäätäjien kanssa sekä vastustaa
kiusausta palata hallitustenvälisyyteen, jota 
sovellettiin ennen kuin Lissabonin sopimus 
tuli voimaan;

Or. en

Tarkistus 19
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että mahdollisuus ehdottaa 
muutamia säädöksiä vuosittain olisi 
asetettava Euroopan parlamentin 
välitavoitteeksi;

Or. en

Tarkistus 20
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kansalliset parlamentit 
osallistuvat yhä enemmän Euroopan 
unionin toimintaan Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o°1 (kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa) ja pöytäkirjan N:o 2 
(toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta) mukaisesti, ja että tämä on 
vaikuttanut myönteisellä tavalla erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen kehitykseen ja toimivuuteen; katsoo 
tämän johtuvan siitä, että 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen on 
nyt taattu paremmin, sekä siitä, että 
Euroopan kansat ovat liittyneet 
demokraattisesti yhteen laajemmin ja 
intensiivisemmin, mikä tukee merkittävällä 
tavalla eurooppalaista lainsäädäntöä ja 
politiikkaa;

7. katsoo, että kansalliset parlamentit 
osallistuvat yhä enemmän Euroopan 
unionin toimintaan Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o°1 (kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa) ja pöytäkirjan N:o 2 
(toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta) mukaisesti, ja että tämä on 
vaikuttanut myönteisellä tavalla erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen kehitykseen ja toimivuuteen; katsoo 
tämän johtuvan siitä, että 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen on 
nyt taattu paremmin, sekä siitä, että 
Euroopan kansat ovat liittyneet 
demokraattisesti yhteen laajemmin ja 
intensiivisemmin, mikä tukee merkittävällä 
tavalla eurooppalaista lainsäädäntöä ja 
politiikkaa; katsoo, että kansallisten 
parlamenttien osallistumista on lisättävä 
entisestään, myös kansallisten 
parlamenttien välillä, yhteisten ongelmien 
ratkaisemiseksi; katsoo, että kansallisten 
parlamenttien on yhdistettävä voimansa 
turvallisuusalalla ja että 
toimintapoliittisen syklin – jonka 
neuvosto, jäsenvaltiot ja unionin virastot 
ovat panneet täytäntöön ilman 
parlamentin valvontaa – lisäksi olisi 
otettava käyttöön parlamentaarinen sykli;

Or. fr

Tarkistus 21
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kansalliset parlamentit 
osallistuvat yhä enemmän Euroopan 
unionin toimintaan Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o°1 (kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa) ja pöytäkirjan N:o 2 
(toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta) mukaisesti, ja että tämä on 
vaikuttanut myönteisellä tavalla erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen kehitykseen ja toimivuuteen; katsoo 
tämän johtuvan siitä, että 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen on 
nyt taattu paremmin, sekä siitä, että 
Euroopan kansat ovat liittyneet 
demokraattisesti yhteen laajemmin ja 
intensiivisemmin, mikä tukee merkittävällä 
tavalla eurooppalaista lainsäädäntöä ja 
politiikkaa;

7. katsoo, että kansalliset parlamentit 
osallistuvat yhä enemmän Euroopan 
unionin toimintaan Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o°1 (kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa) ja pöytäkirjan N:o 2 
(toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta) mukaisesti, ja että tämä on 
vaikuttanut myönteisellä tavalla erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen kehitykseen ja toimivuuteen; katsoo 
tämän johtuvan siitä, että 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen on 
nyt taattu paremmin, sekä siitä, että 
Euroopan kansat ovat liittyneet 
demokraattisesti yhteen laajemmin ja 
intensiivisemmin, mikä tukee merkittävällä 
tavalla eurooppalaista lainsäädäntöä ja 
politiikkaa; katsoo, että toissijaisuutta olisi 
myös sovellettava niihin alueellisiin 
hallituksiin nähden, joilla on oikeudellista 
toimivaltaa alalla;

Or. en

Tarkistus 22
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa vahvistamaan yhteistyötä ja 
vuoropuhelua kansallisten parlamenttien 
ja Euroopan parlamentin välillä sekä 
yleisesti EU:n toimielimien ja elimien ja 
kansallisten parlamenttien välillä, jotta 
varmistetaan, että EU:n toimielimet ja 
elimet antavat mahdollisimman paljon 
EU:n aloitteita koskevaa tietoa 
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kansallisille parlamenteille suoraan ja 
nopeasti, esimerkiksi osallistumalla 
kansallisten parlamenttien täysistuntoihin 
ja valiokuntien kuulemistilaisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yhdenmukainen vaalilainsäädäntö Euroopan parlamentin vaaleissa 
noudatettava yhdenmukainen 
vaalilainsäädäntö

Or. en

Tarkistus 24
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että vaikkei 
yhdenmukaista vaalimenettelyä koskevaa 
sopimusta ole vielä olemassa, 
vaalijärjestelmien asteittaista 
lähentymistä on kuitenkin nähtävissä, 
mistä ovat osoituksena esimerkiksi 
Euroopan tason poliittisten puolueiden 
perustaminen1, toimet Euroopan tason 
perussäännön luomiseksi Euroopan tason 
poliittisia puolueita koskevien sääntöjen 
uudistamista koskevan komission 

Poistetaan.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, 
Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, 
s. 1), jota on muutettu asetuksella (EY) N:o 1524/2007.
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ehdotuksen pohjalta1 ja kahden 
samanaikaisen edustajantoimen 
kieltäminen2 siten, että vastedes Euroopan 
parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton 
kansallisen kansanedustuslaitoksen 
jäsenyyden kanssa;

Or. en

Tarkistus 25
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että vaikkei 
yhdenmukaista vaalimenettelyä koskevaa 
sopimusta ole vielä olemassa, 
vaalijärjestelmien asteittaista lähentymistä 
on kuitenkin nähtävissä, mistä ovat 
osoituksena esimerkiksi Euroopan tason 
poliittisten puolueiden perustaminen, 
toimet Euroopan tason perussäännön 
luomiseksi Euroopan tason poliittisia 
puolueita koskevien sääntöjen uudistamista 
koskevan komission ehdotuksen pohjalta ja 
kahden samanaikaisen edustajantoimen 
kieltäminen siten, että vastedes Euroopan 
parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton 
kansallisen kansanedustuslaitoksen 
jäsenyyden kanssa;

8. panee merkille, että vaikkei 
yhdenmukaista vaalimenettelyä koskevaa 
sopimusta ole vielä olemassa, 
vaalijärjestelmien asteittaista lähentymistä 
on kuitenkin nähtävissä, mistä ovat 
osoituksena esimerkiksi Euroopan tason 
poliittisten puolueiden perustaminen ja 
poliittisen perustan luominen, toimet 
Euroopan tason perussäännön luomiseksi 
Euroopan tason poliittisia puolueita 
koskevien sääntöjen uudistamista koskevan 
komission ehdotuksen pohjalta ja kahden 
samanaikaisen edustajantoimen 
kieltäminen siten, että vastedes Euroopan 
parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton 
kansallisen kansanedustuslaitoksen 
jäsenyyden kanssa;

Or. en

Tarkistus 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

                                                                                                                                                  
1 COM(2012)0499.
2 Neuvoston päätös 2002/772/EY, Euratom, 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että vaikkei 
yhdenmukaista vaalimenettelyä koskevaa 
sopimusta ole vielä olemassa, 
vaalijärjestelmien asteittaista lähentymistä 
on kuitenkin nähtävissä, mistä ovat 
osoituksena esimerkiksi Euroopan tason 
poliittisten puolueiden perustaminen1, 
toimet Euroopan tason perussäännön 
luomiseksi Euroopan tason poliittisia 
puolueita koskevien sääntöjen uudistamista 
koskevan komission ehdotuksen pohjalta2

ja kahden samanaikaisen edustajantoimen 
kieltäminen3 siten, että vastedes Euroopan 
parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton 
kansallisen kansanedustuslaitoksen 
jäsenyyden kanssa;

8. panee merkille, että vaikkei 
yhdenmukaista Euroopan parlamentin 
vaaleissa noudatettavaa vaalimenettelyä 
koskevaa sopimusta ole vielä olemassa, 
vaalijärjestelmien asteittaista lähentymistä 
on kuitenkin nähtävissä, mistä ovat 
osoituksena esimerkiksi Euroopan tason 
poliittisten puolueiden perustaminen1, 
toimet Euroopan tason perussäännön 
luomiseksi Euroopan tason poliittisia 
puolueita koskevien sääntöjen uudistamista 
koskevan komission ehdotuksen pohjalta2

ja kahden samanaikaisen edustajantoimen 
kieltäminen3 siten, että vastedes Euroopan 
parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton 
kansallisen kansanedustuslaitoksen 
jäsenyyden kanssa; kannustaa lisäämään 
ehdokkaiden nimeämiseen liittyvien 
menettelyjen avoimuutta, jotta taataan 
niiden riippumattomuus ja mahdollisuus 
ottaa käyttöön suorat vaalipiirit;

Or. en

Tarkistus 27
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että Euroopan parlamentin 
demokraattista tehtävää olisi tuotava 
paremmin esille yleisessä mielipiteessä ja 
että uuden parlamentin valintaan 

Poistetaan.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, 
Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1), 
jota on muutettu asetuksella (EY) N:o 1524/2007.
2 COM(2012)0499.
3 Neuvoston päätös 2002/772/EY, Euratom, 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.



AM\1001332FI.doc 19/172 PE516.857v01-00

FI

liittyvissä vaalikampanjoissa olisi 
käsiteltävä todellisia eurooppalaisia 
haasteita;

Or. en

Tarkistus 28
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että Euroopan parlamentin 
demokraattista tehtävää olisi tuotava 
paremmin esille yleisessä mielipiteessä ja 
että uuden parlamentin valintaan liittyvissä 
vaalikampanjoissa olisi käsiteltävä 
todellisia eurooppalaisia haasteita;

9. katsoo, että Euroopan parlamentin 
demokraattista tehtävää olisi tuotava 
paremmin esille yleisessä mielipiteessä ja 
että uuden parlamentin valintaan liittyvissä 
vaalikampanjoissa olisi käsiteltävä kaikkia 
eurooppalaisiin vaikuttavia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 29
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin 
legitiimiyttä ja tehokkuutta vahvistamalla 
Euroopan demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan 
kannustaa Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin siinä jäsenvaltiossa, jossa he 

Poistetaan.
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asuvat, vaikkei heillä olekaan tämän 
valtion kansalaisuutta;

Or. en

Tarkistus 30
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

10. toteaa näin ollen, että Euroopan 
unionin toimintarakennetta on 
tulevaisuudessa uudistettava 
perusteellisesti niin, että kansalaiset eivät 
äänestäisi pelkästään Euroopan 
parlamentin jäseniä, vaan suoraan myös 
EU:n korkeampien virkojen edustajia 
(puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
komission jäsenet); katsoo, että näin 
voidaan pienentää huomattavasti EU:n ja 
Euroopan kansalaisten välistä 
demokratiavajetta ja parantaa parlamentin 
legitiimiyttä ja tehokkuutta vahvistamalla 
Euroopan demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

Or. it

Tarkistus 31
Hubert Pirker
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta 
perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

Or. de

Tarkistus 32
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyn
on oltava eurooppalainen, autonominen 
ja homogeeninen ja sitä on 
tulevaisuudessa uudistettava, jotta voidaan 
parantaa parlamentin legitiimiyttä ja 
tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 



PE516.857v01-00 22/172 AM\1001332FI.doc

FI

heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta; tässä tarkoituksessa on
toteutettava lisätoimia vaaleihin liittyvän 
viestinnän ja vaalimainoksien alalla;

Or. en

Tarkistus 33
Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta 
perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

Or. pt

Tarkistus 34
Gerald Häfner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
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demokraattista ulottuvuutta ja
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

demokraattista ulottuvuutta, varmistamalla 
edustuspaikkojen oikeasuhteinen 
jakautuminen valtioiden kesken perustuen 
selkeään ja ymmärrettävään alenevan 
suhteellisuuden matemaattiseen 
määritelmään perussopimuksissa 
määritettyjen periaatteiden mukaisesti sekä 
ottaen käyttöön kansainväliset 
ehdokasluettelot; katsoo, että tällaisella 
uudistuksella voidaan kannustaa Euroopan 
kansalaisia osallistumaan Euroopan 
parlamentin vaaleihin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa he asuvat, vaikkei heillä olekaan 
tämän valtion kansalaisuutta;

Or. en

Tarkistus 35
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
tällaisella uudistuksella voidaan kannustaa 
Euroopan kansalaisia osallistumaan 
Euroopan parlamentin vaaleihin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, vaikkei 
heillä olekaan tämän valtion 
kansalaisuutta;

10. toteaa näin ollen, että vaalimenettelyä 
on tulevaisuudessa uudistettava, jotta 
voidaan parantaa parlamentin legitiimiyttä 
ja tehokkuutta vahvistamalla Euroopan 
demokraattista ulottuvuutta ja 
varmistamalla edustuspaikkojen 
oikeasuhteinen jakautuminen valtioiden 
kesken perussopimuksissa määritettyjen 
periaatteiden mukaisesti, jotta taataan 
pienien puolueiden ja pienien 
jäsenvaltioiden parempi edustus; katsoo, 
että tällaisella uudistuksella voidaan 
kannustaa Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin siinä jäsenvaltiossa, jossa he 
asuvat, vaikkei heillä olekaan tämän 
valtion kansalaisuutta;

Or. en



PE516.857v01-00 24/172 AM\1001332FI.doc

FI

Tarkistus 36
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää valitettavana, että joissakin 
jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin 
vaaleja koskevan vaalilainsäädännön 
perustana on yksi suljettu kansallinen 
luettelo; muistuttaa, että näin 
laajennetaan vaaleilla valittujen 
edustajien ja kansalaisten välistä kuilua, 
mikä vahvistaa EU:ta kohtaan tunnettua 
poliittista tyytymättömyyttä;

Or. en

Tarkistus 37
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, 
joiden väestöluku ylittää 20 miljoonaa, 
varmistamaan, että niissä noudatettava 
Euroopan parlamentin vaaleja koskeva 
vaalilainsäädäntö kattaa myös alueelliset 
äänestyspiirit, jotta vähennetään 
vääristymiä;

Or. en

Tarkistus 38
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on kuitenkin jo tyytyväinen 
20 päivänä joulukuuta 2012 annettuun 
neuvoston direktiiviin 2013/1/EU 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin 
vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
osalta1, jossa lievennetään niihin unionin 
kansalaisiin sovellettavia velvoitteita, 
jotka asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole 
sen kansalaisia, jotta nämä voivat asettua 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin 
vaaleissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 39
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on kuitenkin jo tyytyväinen 
20 päivänä joulukuuta 2012 annettuun 
neuvoston direktiiviin 2013/1/EU 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin 
vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
osalta1, jossa lievennetään niihin unionin 
kansalaisiin sovellettavia velvoitteita, jotka 
asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, jotta nämä voivat asettua 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin 
vaaleissa;

11. on kuitenkin jo tyytyväinen 
20 päivänä joulukuuta 2012 annettuun 
neuvoston direktiiviin 2013/1/EU 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin 
vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
osalta1, jossa lievennetään niihin unionin 
kansalaisiin sovellettavia velvoitteita, jotka 
asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, jotta nämä voivat asettua 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin 
vaaleissa; kehottaa poistamaan Euroopan 
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parlamentin vaalien byrokraattiset esteet, 
jotka edelleen vaikuttavat haitallisesti 
sellaisten EU:n kansalaisten 
osallistumiseen, jotka asuvat jossakin 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, ja kannustaa jäsenvaltioita 
tekemään yhteistyötä tämän EU:n 
demokraattisiin normeihin kohdistuvan 
ongelmakohdan poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 40
Gerald Häfner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on kuitenkin jo tyytyväinen 
20 päivänä joulukuuta 2012 annettuun 
neuvoston direktiiviin 2013/1/EU 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin 
vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
osalta1, jossa lievennetään niihin unionin 
kansalaisiin sovellettavia velvoitteita, jotka 
asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, jotta nämä voivat asettua 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin 
vaaleissa;

11. on kuitenkin jo tyytyväinen 
20 päivänä joulukuuta 2012 annettuun 
neuvoston direktiiviin 2013/1/EU 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin 
vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
osalta1, jossa lievennetään niihin unionin 
kansalaisiin sovellettavia velvoitteita, jotka 
asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen 
kansalaisia, jotta nämä voivat asettua 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin 
vaaleissa; muistuttaa, että on toteutettava 
lisätoimia, jotta taataan kaikille unionin 
kansalaisille oikeus äänestää heidän 
tosiasiallisesta asuinpaikastaan 
huolimatta; 

Or. en
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Tarkistus 41
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että ainoa tapa lähentää 
kansalaisia ja EU:ta on uudistaa 
perussopimuksia, jotta vahvistetaan sen 
demokraattista ja institutionaalista 
rakennetta liittovaltiomalliin perustuen ja 
lisätään kansalaisten osallistumista 
päätöksentekoprosessiin;

Or. en

Tarkistus 42
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että aloitteen tavoitteena on 
tulla vahvaksi välineeksi niiden 
kysymysten määrittämisessä, jotka on 
lisättävä Euroopan unionin asialistalle;

13. katsoo, että tämän kansalaisten 
poliittiseen päätöksentekoon 
osallistumisen muodon tavoitteena on tulla 
vahvaksi välineeksi niiden kysymysten 
määrittämisessä, jotka on lisättävä 
Euroopan unionin asialistalle;

Or. it

Tarkistus 43
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että aloitteen tavoitteena on 13. katsoo, että aloitteen tavoitteena on 
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tulla vahvaksi välineeksi niiden 
kysymysten määrittämisessä, jotka on 
lisättävä Euroopan unionin asialistalle;

tulla vahvaksi välineeksi niiden 
kysymysten määrittämisessä, jotka on 
lisättävä Euroopan unionin asialistalle, ja 
että aloitteen avulla lisätään poliittisten 
menettelyjen legitiimiyttä EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 44
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että aloitteen tavoitteena on 
tulla vahvaksi välineeksi niiden 
kysymysten määrittämisessä, jotka on 
lisättävä Euroopan unionin asialistalle;

13. katsoo, että aloitteen tavoitteena on 
tulla vahvaksi välineeksi niiden 
kysymysten määrittämisessä, jotka on 
lisättävä Euroopan unionin asialistalle;
kehottaa Euroopan komissiota 
hyväksymään avoimen ja osallistumiseen 
perustuvan lähestymistavan unionin 
kansalaisten aloitteisiin, jotta 
varmistetaan, että kun kriteerit täyttyvät 
tosiasiallisesti, aloitteet johtavat 
lainsäädäntöehdotuksien esittämiseen ja 
edistävät siten aidosti EU:ssa asuvien 
ihmisten osallistumista 
lainsäädäntöprosessiin;

Or. en

Tarkistus 45
Gerald Häfner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää kuitenkin valitettavana sitä, että 
järjestäjät ovat kohdanneet teknisiä 

14. pitää kuitenkin valitettavana sitä, että 
järjestäjät ovat kohdanneet teknisiä 
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ongelmia aloitteen toteutuksessa, ja
kehottaa komissiota ratkaisemaan nämä 
ongelmat;

ongelmia aloitteen toteutuksessa, erityisesti 
liittyen avoimeen lähdekoodiin 
perustuvaan ohjelmistoon, jolla kerätään 
allekirjoituksia verkossa, ja että arviolta 
11 miljoonaa kotivaltionsa ulkopuolella 
asuvalta EU:n kansalaiselta on evätty 
oikeus tukea jäsenvaltioissa esitettyjä 
kansalaisaloitteita; kehottaa komissiota 
ratkaisemaan nämä ongelmat ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kaikkien 
EU:n kansalaisten allekirjoituksien 
validoimisen sekä vähentämään 
kohtuulliseen minimiin niiden 
henkilötietojen määrää, joita kansalaisten 
on esitettävä allekirjoittaessaan aloitteita;

Or. en

Tarkistus 46
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää kuitenkin valitettavana sitä, että 
järjestäjät ovat kohdanneet teknisiä 
ongelmia aloitteen toteutuksessa, ja 
kehottaa komissiota ratkaisemaan nämä 
ongelmat;

14. kehottaa komissiota tekemään 
jäsenvaltioiden kanssa tiiviimpää 
yhteistyötä, jotta tehostetaan 
eurooppalaista kansalaisaloitetta ja 
lisätään sen käyttökelpoisuutta kaikkien 
kannalta; kehottaa komissiota laatimaan 
kansalaisaloitteita koskevan alustavan 
arviointikertomuksen; pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että järjestäjät ovat 
kohdanneet teknisiä ongelmia aloitteen 
toteutuksessa, ja kehottaa komissiota 
ratkaisemaan nämä ongelmat ilman 
tarpeetonta viivytystä;

Or. en

Tarkistus 47
Enrique Guerrero Salom
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. huomauttaa, että kansalaisaloitteen 
tehokasta täytäntöönpanoa vaikeuttavat 
tekniset ongelmat mutta myös 
rahoitusongelmat, jotka johtuvat 
talousarviovarojen puutteesta;

Or. en

Tarkistus 48
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yleisesti ottaen 
Tukholman ohjelman täytäntöönpanon 
taso ei riitä täyttämään ohjelman 
tavoitetta, joka on kansalaisten oikeuksien 
edistäminen;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 49
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yleisesti ottaen Tukholman 
ohjelman täytäntöönpanon taso ei riitä 
täyttämään ohjelman tavoitetta, joka on 
kansalaisten oikeuksien edistäminen;

15. muistuttaa, että nyt on saatu aikaan 
useita edistysaskeleita, joilla on pyritty 
takaamaan perusoikeuksien suojelu 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
alaikäisten ja heikommassa asemassa 
olevien ryhmien, kuten rikollisuuden ja 
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terrorismin uhrien, oikeuksiin; katsoo 
kuitenkin, että yleisesti ottaen Tukholman 
ohjelman täytäntöönpanoa on tehostettava 
entisestään, jotta se täyttäisi ohjelman 
tavoitteet edistää kansalaisten oikeuksia;

Or. it

Tarkistus 50
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yleisesti ottaen Tukholman 
ohjelman täytäntöönpanon taso ei riitä 
täyttämään ohjelman tavoitetta, joka on 
kansalaisten oikeuksien edistäminen;

15. katsoo, että yleisesti ottaen Tukholman 
ohjelman täytäntöönpanon taso ei riitä 
täyttämään ohjelman tavoitetta, joka on 
kansalaisten sekä muiden henkilöiden, 
joista unioni on vastuussa, oikeuksien 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yleisesti ottaen Tukholman 
ohjelman täytäntöönpanon taso ei riitä 
täyttämään ohjelman tavoitetta, joka on 
kansalaisten oikeuksien edistäminen;

15. katsoo, että yleisesti ottaen Tukholman 
ohjelma oli hyvin kunnianhimoinen, että 
sen täytäntöönpano on yhä kesken ja että 
sitä on vahvistettava oikeuden, 
turvallisuuden ja kansalaisvapauksien 
edistämiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 52
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kannustaa voimakkaasti Euroopan 
unionia antamaan vähemmän mutta 
parempilaatuista lainsäädäntöä, jolla 
pyritään edistämään selkeyttä, suojelua ja 
luottamusta unionin lainsäädännön 
kehyksessä; 

Or. en

Tarkistus 53
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja 
vaatimuksia, mutta sillä ei ole keinoja 
valvoa tilannetta jäsenvaltioissa; ilmoittaa 
aikovansa perustaa kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa 
käsittelevän komitean (Copenhagen 
Commission);

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa 
käsittelevän komitean (Copenhagen 
Commission);

16. kehottaa pohtimaan kaikilla tasoilla 
parempia ratkaisuja ”Kööpenhaminan 
dilemmaan”, millä tarkoitetaan sitä, että 
unioni asettaa ehdokasmaille hyvin 
tiukkoja vaatimuksia, mutta sillä ei ole 
keinoja valvoa tilannetta jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 55
Tadeusz Zwiefka

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa 
käsittelevän komitean (Copenhagen 
Commission);

16. kehottaa toteuttamaan tulevaisuudessa
pohdintaa ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 56
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa 
käsittelevän komitean (Copenhagen 
Commission);

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
hyväksymään päätöksen uuden 
mekanismin luomisesta SEU-sopimuksen 
unionin perustana olevista arvoista 
annetun 2 artiklan täytäntöön 
panemiseksi, myös SEU-sopimuksen 
7 artiklan täytäntöönpanoa Euroopan 
unionissa silmällä pitäen; kehottaa lisäksi 
EU:n toimielimiä valmistelemaan 
perussopimuksiin tehtäviä tarkistuksia, 
jotta vahvistetaan entisestään 
perusoikeuksien suojelemista ja 
edistämistä EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 57
Hubert Pirker

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja 
vaatimuksia, mutta sillä ei ole keinoja 
valvoa tilannetta jäsenvaltioissa; ilmoittaa 
aikovansa perustaa kansalaisvapauksien 

16. Poistetaan.
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sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa 
käsittelevän komitean (Copenhagen 
Commission);

Or. de

Tarkistus 58
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa 
käsittelevän komitean (Copenhagen 
Commission);

16. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä 
ratkaisun löytämiseksi niin sanottuun 
”Kööpenhaminan dilemmaan”, millä 
tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa;

Or. it

Tarkistus 59
Jacek Protasiewicz

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 

16. kehottaa toteuttamaan huolellista
pohdintaa ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
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jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
alaisuuteen Kööpenhaminan dilemmaa 
käsittelevän komitean (Copenhagen 
Commission);

jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunnan alaisuuteen 
Kööpenhaminan dilemmaa käsittelevän 
komitean (Copenhagen Commission);

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa
perustaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunnan alaisuuteen 
Kööpenhaminan dilemmaa käsittelevän 
komitean (Copenhagen Commission); 
kehottaa komissiota hyväksymään 
valtiokohtaisen lähestymistavan EU:n 
jäsenvaltioissa vallitsevan 
perusoikeustilanteen seurantaan ja siitä 
raportointiin; kehottaa komissiota 
laajentamaan aloitettaan sellaisen 
oikeusalan tulostaulun luomiseksi, joka 
kattaisi oikeusalan lisäksi oikeusvaltion; 

Or. en

Tarkistus 61
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunnan alaisuuteen 
Kööpenhaminan dilemmaa käsittelevän 
komitean (Copenhagen Commission);

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunnan alaisuuteen 
Kööpenhaminan dilemmaa käsittelevän 
komitean (Copenhagen Commission);
katsoo, että nykyinen tilanne horjuttaa 
liittymisprosessin taustalla olevia 
poliittisia tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 62
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; ilmoittaa aikovansa 
perustaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokunnan alaisuuteen 
Kööpenhaminan dilemmaa käsittelevän 
komitean (Copenhagen Commission);

16. kehottaa toteuttamaan kiireellisesti 
toimenpiteitä ratkaisun löytämiseksi niin 
sanottuun ”Kööpenhaminan dilemmaan”, 
millä tarkoitetaan sitä, että unioni asettaa 
ehdokasmaille hyvin tiukkoja vaatimuksia, 
mutta sillä ei ole keinoja valvoa tilannetta 
jäsenvaltioissa; pyytää asettamaan 
mahdollisimman pian toimintaan 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan alaisuuteen 
Kööpenhaminan dilemmaa käsittelevän 
komitean (Copenhagen Commission), jotta 
voidaan panna täytäntöön päätöslauselma 
”perusoikeustilanteesta: standardit ja 
käytännöt Unkarissa”;

Or. es



PE516.857v01-00 38/172 AM\1001332FI.doc

FI

Tarkistus 63
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että on mahdoton hyväksyä 
nykyistä tilannetta, jossa jäsenvaltiot 
voivat ilman poliittisia seurauksia toimia 
unionin arvojen ja liittymisehtojen 
vastaisesti – tai sallia sen – kuten 
esimerkiksi oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen tai kansalaisten 
yhdenvertaisuuteen nähden, ja että tästä 
olisi tehtävä loppu;

Or. en

Tarkistus 64
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. toistaa kehotuksen, jonka se esitti 
12. joulukuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa (2010-
2011) ja joka koski sellaisen uuden 
mekanismin käyttöön ottamista, jolla 
varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot 
noudattavat SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettuja yhteisiä arvoja, sekä 
”Kööpenhaminan kriteerien” jatkuvuutta; 
katsoo, että mekanismi voisi olla 
muodoltaan ”Kööpenhaminan komissio” 
tai korkean tason ryhmä, ”viisaiden 
miesten ryhmä” , tai SEUT-sopimuksen 
70 artiklan mukainen arviointi, ja se voisi 
perustua Euroopan unionin 
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perusoikeusviraston mandaatin 
uudistamiselle ja vahvistamiselle ja 
toteutettaviin toimiin liittyvälle komission, 
neuvoston ja Euroopan parlamentin sekä 
jäsenvaltioiden vahvistetulle 
vuoropuhelulle;

Or. en

Tarkistus 65
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. muistuttaa jälleen, että kyseisen 
mekanismin perustamiseen voisi liittyä 
Euroopan perusoikeusviraston 
toimeksiannon uudelleenmuotoilu, jolloin 
sitä pitäisi vahvistaa sisällyttämällä sen 
toimeksiantoon SEU-sopimuksen 
2 artiklan noudattamisen säännöllinen 
valvonta jäsenvaltioissa; suosittelee, että 
tällainen ”Kööpenhaminan korkean tason 
ryhmä” tai vastaava mekanismi perustuisi 
olemassa oleviin mekanismeihin ja 
rakenteisiin ja niiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön; muistuttaa Euroopan 
unionin perusoikeusviraston roolista, sillä 
se voisi koota yhteen erilaisten Euroopan 
neuvoston olemassa olevien 
valvontaelinten arvokasta työtä ja viraston 
omia tietoja ja analyysiä, jotta voidaan 
suorittaa riippumattomia, vertailevia ja 
säännöllisiä arviointeja siitä, miten 
jäsenvaltiot noudattavat SEU-sopimuksen 
2 artiklaa;

Or. en

Tarkistus 66
Rui Tavares
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Päätöslauselmaesitys
16 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 c. kehottaa uudelleen komissiota 
luomaan – heti, kun SEU-sopimuksen 
2 artiklan loukkaukset on määritetty –
”SEU-sopimuksen 2 artiklaa koskevan 
hätäohjelman” eli unionin arvojen 
seurantajärjestelmän, jota komission on 
käsiteltävä ensisijaisena 
painopistealueena ja kiireellisesti, jota 
koordinoidaan korkeimmalla poliittisella 
tasolla ja joka otetaan täysimääräisesti 
huomioon EU:n eri alakohtaisilla 
politiikanaloilla, kunnes SEU-sopimuksen 
2 artiklaa noudatetaan jälleen ja kaikki 
sen loukkaamista koskevat vaarat ovat 
hälvenneet, kuten todettiin myös neljän 
jäsenvaltion ulkoasiainministerien 
kirjeessä, jossa komission 
puheenjohtajalle kerrottiin tarpeesta 
kehittää uusi ja entistä tehokkaampi tapa 
turvata perusarvot, jotta voitaisiin 
painottaa entistä enemmän oikeusvaltion 
kunnioittamisen kulttuuria – tämä otettiin 
huomioon perusoikeuksia ja 
oikeusvaltiota koskeneissa neuvoston 
päätelmissä sekä komission vuonna 2012 
esittämässä kertomuksessa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta 
6. ja 7. kesäkuuta 2013;

Or. en

Tarkistus 67
Luigi Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 
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muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
edellyttää vahvaa poliittista johtajuutta;

muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
edellyttää vahvaa poliittista johtajuutta ja 
unionin kansalaisuuden vahvistamista 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 68
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 
muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
edellyttää vahvaa poliittista johtajuutta;

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 
muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
ja Euroopassa päätään nostavan 
populismin torjunta edellyttävät vahvaa 
poliittista johtajuutta;

Or. es

Tarkistus 69
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi 
voi muuttua demokratiakriisiksi, ja 
katsoo, että demokraattisten saavutusten 
puolustaminen edellyttää vahvaa poliittista 
johtajuutta;

17. varoittaa siitä, että Euroopassa ja 
muualla koetun talouskriisin lisäksi 
joissakin EU:n jäsenvaltioissa on 
ajauduttu demokratiakriisiin, ja katsoo, 
että demokraattisten saavutusten, 
oikeusvaltion, perusoikeuksien, 
yhdenvertaisuuden ja vähemmistöjen 
suojelemisen puolustaminen edellyttää 
vahvaa kansallista ja unionin poliittista 
johtajuutta;
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Or. en

Tarkistus 70
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 
muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
edellyttää vahvaa poliittista johtajuutta;

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 
muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
edellyttää vahvaa poliittista johtajuutta; on 
huolissaan joidenkin jäsenvaltioiden 
asenteesta, koska ne ovat ilmaisseet 
avoimesti, että ne eivät suhtaudu 
myönteisesti EU:n työntekijöiden 
liikkuvuuteen, ja koska ne pyrkivät 
heikentämään tiettyjen uusien 
jäsenvaltioiden työntekijöiden oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 71
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 
muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
edellyttää vahvaa poliittista johtajuutta;

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi voi 
muuttua demokratiakriisiksi, ja katsoo, että 
demokraattisten saavutusten puolustaminen 
ja sen valvonnan ja mahdollisen 
heikkenemisen seuraaminen edellyttävät 
sekä vahvaa poliittista johtajuutta että 
asianmukaisesti vakiintunutta 
institutionaalista rakennetta, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeässä asemassa; 
kannustaa Euroopan komissiota 
omaksumaan täysimääräisesti aktiivisen 
roolin ja puolustamaan voimakkaasti 
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perussopimuksissa tarkoitettuja 
ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 72
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi 
voi muuttua demokratiakriisiksi, ja 
katsoo, että demokraattisten saavutusten 
puolustaminen edellyttää vahvaa 
poliittista johtajuutta;

17. katsoo, että kriisiaika edellyttää 
erityistä valppautta, jotta ylläpidetään 
demokratiaa ja torjutaan 
suvaitsemattomuutta;

Or. fr

Tarkistus 73
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on huolissaan siitä, että talouskriisi 
voi muuttua demokratiakriisiksi, ja 
katsoo, että demokraattisten saavutusten 
puolustaminen edellyttää vahvaa poliittista 
johtajuutta;

17. katsoo, että meneillään oleva kriisi ei 
ole ainoastaan taloudellinen vaan myös 
sosiaali-, ympäristö- ja demokratiakriisi; 
pitää valitettavana, että kriisi ja 
rahoituskriisin johdosta toteutetut 
säästötoimet ovat johtaneet siihen, että 
entistä useammat elävät köyhyysrajan 
alapuolella, ja että niitä on hyödynnetty 
poliittisena välineenä henkilökohtaisten ja 
kollektiivisten oikeuksien rikkomiseksi, ja 
katsoo, että demokraattisten saavutusten ja 
perusoikeuksien puolustaminen edellyttää 
vahvaa poliittista johtajuutta; tuomitsee 
tahot, jotka käyttävät kriisiä hyväkseen 
voimistaakseen ihmisten pelokasta 
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suhtautumista muihin ja edistääkseen 
rasismia ja muukalaisvihaa; 

Or. en

Tarkistus 74
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kiinnittää huomiota komission 
tulevaan kertomukseen rasismin ja 
muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 
ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 
keinoin annetun 
puitepäätöksen 2008/913/YOS 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä (julkaistaan 
28. marraskuuta 2013 mennessä); 
kannustaa vahvistamaan toimia 
rankaisemattomuuden torjumiseksi sekä 
jäsenvaltioiden lainsäädännön ja 
käytäntöjen epäjohdonmukaisuuksien 
oikaisemiseksi, koska joidenkin 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä ei 
vieläkään määrätä sellaisten poliittisten 
puolueiden rajoittamisesta tai 
kieltämisestä, joiden toiminta on rasistista 
ja vihamielistä, juutalaisten joukkotuhon 
kieltäminen mukaan lukien; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan toimien 
toteuttamista vihapuheen ja juutalaisten 
joukkotuhon kieltämisen tuomitsemiseksi, 
mihin jotkut julkisuuden henkilöt ja 
poliitikot ovat syyllistyneet, ja 
käynnistämään prosessin 
rikkomismenettelyjen aloittamiseksi jo 
vuonna 2014;

Or. en
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Tarkistus 75
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää 
hyväksyä ja panna tosiasiallisesti 
täytäntöön lainsäädäntöä, jolla 
mahdollistetaan viharikoksien ja niitä 
edistävien ja tukevien sekä niihin 
syyllistyvien tahojen vastaiset toimet;

Or. en

Tarkistus 76
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. katsoo, että on kiinnitettävä 
enemmän huomiota haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien erityiseen 
tilanteeseen Tukholman ohjelman 
2.3.3. kohdan mukaisesti, samoin kuin 
rasismin, muukalaisvihan, 
antisemitismin, islaminpelon, 
afrikkalaisuudenpelon, 
romanivastaisuuden ja homofobian 
torjunnan vahvistamiseen Euroopan 
unionissa; 

Or. en

Tarkistus 77
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
18 kohta



PE516.857v01-00 46/172 AM\1001332FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että unionin liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
(ECHR) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vahvistaa entisestään 
perusoikeuksien suojelua unionissa 
sellaisena kuin se taataan 
perusoikeuskirjassa ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 78
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että unionin liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
(ECHR) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistaa entisestään perusoikeuksien 
suojelua unionissa sellaisena kuin se 
taataan perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä;

18. korostaa, että unionin liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
(ECHR) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistaa entisestään perusoikeuksien 
suojelua unionissa sellaisena kuin se 
taataan perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä; pitää kuitenkin 
samalla valitettavana, että EU:n 
liittyminen yleissopimukseen on 
viivästynyt;

Or. en

Tarkistus 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)



AM\1001332FI.doc 47/172 PE516.857v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kiinnittää huomiota komission 
tulevaan kertomukseen rasismin ja 
muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 
ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 
keinoin annetun 
puitepäätöksen 2008/913/YOS 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä (julkaistaan 
28. marraskuuta 2013 mennessä); 
kannustaa vahvistamaan toimia 
rankaisemattomuuden torjumiseksi sekä 
jäsenvaltioiden lainsäädännön ja 
käytäntöjen epäjohdonmukaisuuksien 
oikaisemiseksi, koska joidenkin 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä ei 
vieläkään määrätä sellaisten poliittisten 
puolueiden rajoittamisesta tai 
kieltämisestä, joiden toiminta on rasistista 
ja vihamielistä, juutalaisten joukkotuhon 
kieltäminen mukaan lukien; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan toimien 
toteuttamista vihapuheen ja juutalaisten 
joukkotuhon kieltämisen tuomitsemiseksi, 
mihin jotkut julkisuuden henkilöt ja 
poliitikot ovat syyllistyneet, ja 
käynnistämään prosessin 
rikkomismenettelyjen aloittamiseksi jo 
vuonna 2014; 

Or. en

Tarkistus 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. katsoo, että asianmukainen 
vastuuvelvollisuusprosessi on keskeisen 
tärkeä, jotta voidaan suojella ja edistää 
ihmisoikeuksia tehokkaasti EU:n sisä- ja 
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ulkopolitiikassa ja varmistaa 
oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvat 
legitiimit ja tehokkaat 
turvallisuuspoliittiset toimet; kehottaa 
komissiota esittämään 
vastuuvelvollisuusmekanismia, jonka 
tavoitteena on vahvistaa EU:n ja 
jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä, 
tutkia ja oikaista ihmisoikeusrikkomuksia 
EU:ssa, erityisesti niitä, jotka havaittiin 
CIA:n ohjelman yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 81
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen 
turvaa kansalaisille unionin toiminnan 
suhteen samanlaisen suojan kuin heillä jo 
on jäsenvaltioiden toiminnan suhteen; 
muistuttaa, että tämä on merkittävää 
etenkin siksi, että jäsenvaltiot ovat 
siirtäneet unionille tärkeää toimivaltaa, 
erityisesti vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen alalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että Euroopan 19. toteaa, että Euroopan 
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ihmisoikeussopimukseen liittyminen turvaa 
kansalaisille unionin toiminnan suhteen 
samanlaisen suojan kuin heillä jo on 
jäsenvaltioiden toiminnan suhteen; 
muistuttaa, että tämä on merkittävää 
etenkin siksi, että jäsenvaltiot ovat 
siirtäneet unionille tärkeää toimivaltaa, 
erityisesti vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen alalla;

ihmisoikeussopimukseen liittyminen turvaa 
kansalaisille sekä muille henkilöille, joista 
unioni on vastuussa, unionin toiminnan 
suhteen samanlaisen suojan kuin heillä jo 
on jäsenvaltioiden toiminnan suhteen; 
muistuttaa, että tämä on merkittävää 
etenkin siksi, että jäsenvaltiot ovat 
siirtäneet unionille tärkeää toimivaltaa, 
erityisesti vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen alalla;

Or. en

Tarkistus 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että on kiinnitettävä 
enemmän huomiota haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien erityiseen 
tilanteeseen Tukholman ohjelman 
2.3.3. kohdan mukaisesti, samoin kuin 
rasismin, muukalaisvihan, 
antisemitismin, islaminpelon, 
afrikkalaisuudenpelon, 
romanivastaisuuden ja homofobian 
torjunnan vahvistamiseen Euroopan 
unionissa; 

Or. en

Tarkistus 84
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. on tyytyväinen, että Poistetaan.



PE516.857v01-00 50/172 AM\1001332FI.doc

FI

ihmisoikeussopimukseen liittyminen tuo 
kansalaisille arvokasta lisäsuojaa 
erityisesti vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen osalta;

Or. en

Tarkistus 85
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. on tyytyväinen, että 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen tuo 
kansalaisille arvokasta lisäsuojaa erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen osalta;

20. on tyytyväinen, että 
ihmisoikeussopimukseen liittyminen tuo 
kansalaisille sekä muille henkilöille, joista 
unioni on vastuussa, arvokasta lisäsuojaa 
erityisesti vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen osalta; painottaa, että 
liittymisneuvottelujen päätökseen 
saattamiselle on asetettu liian pitkä
määräaika, ja pitää valitettavana, että EU 
ei ole vieläkään tosiasiallisesti liittynyt 
ihmisoikeussopimukseen; muistuttaa, että 
EU:n liittyminen riippuu EU:n 
jäsenvaltioiden mutta myös kaikkien 
ihmisoikeussopimukseen kuuluvien 
valtioiden ratifioinnista; kehottaa kaikkia 
osapuolia ratifioimaan sopimuksen 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 86
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. tuomitsee voimakkaasti 
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lukkiuttamis- ja viivästystoimet, joita 
EU:hun nähden on toteutettu Euroopan 
ihmisoikeussopimusta koskevissa 
liittymisneuvotteluissa; kehottaa EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita 
nopeuttamaan menettelyjä, jotka koskevat 
EU:n liittymistä ihmisoikeussopimukseen, 
sekä torjumaan mahdollisia tulevia 
pyrkimyksiä horjuttaa 
ihmisoikeussopimuksen roolia, 
valmiuksia ja toimivaltaa suhteessa 
kansalaisten ja asukkaiden 
ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin;

Or. en

Tarkistus 87
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. katsoo, että YK:n 
ihmisoikeusjulistuksen 2 artikla, jossa 
rotu luetellaan ensimmäisenä 
mahdollisista syrjintäperusteista, on yksi 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
peruspilareista;

Or. en

Tarkistus 88
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pitää kuitenkin valitettavana, että 
yksilöä ei Euroopan unionissa 
edelleenkään suojella työpaikan 
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ulkopuolella uskontoon tai uskomukseen, 
ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvalta 
syrjinnältä; muistuttaa kehottaneensa 
neuvostoa hyväksymään ehdotuksen 
uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanoa koskevaksi direktiiviksi 
11 kertaa neljän viime vuoden aikana, ja 
että neuvosto ei tästä huolimatta ole 
ryhtynyt toimiin; pitää tältä osin 
valitettavana sitä, että jäsenvaltioilta 
puuttuu poliittista tahtoa, neuvoston 
neuvotteluprosessi ei ole avoin ja 
vastahankaiset jäsenvaltiot kariuttavat
hankkeen käyttämällä hyväkseen 
yksimielisyysperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 89
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pitää valitettavana vammaisten 
osallistamista koskevan politiikan ja 
heidän oikeuksiensa huomioon ottamisen 
riittämättömyyttä;

Or. fr

Tarkistus 90
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. toteaa, että Tukholman ohjelman 
perusteltuna tavoitteena on torjua 
muukalaisvihaa, ja että komission olisi 
raportoitava muukalaisvihan eri 
muodoista ja ilmenemistavoista; 
rahoitusohjelmien avulla olisi toimien 
toteuttamisen lisäksi myös ehkäistävä 
muukalaisvihaa erityisesti alueilla, joilla 
havaitaan syrjintäalttiutta;

Or. en

Tarkistus 91
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. pitää valitettavana, että romanien 
kansalliset integrointistrategiat eivät ole 
edistyneet ja että romaneihin 
suhtaudutaan edelleen rasistisesti ja 
syrjivästi kaikkialla EU:ssa, mukaan 
lukien romanilasten erottelu 
koulutuksessa; kehottaa jäsenvaltioita 
nopeuttamaan toimiaan romanien 
perusoikeuksien ja sosiaalisen 
osallistamisen täytäntöön panemiseksi; 
kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan romanijärjestöjä 
rahoituksellisesti ja ottamaan ne mukaan 
kaikkiin niihin vaikuttaviin politiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 92
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon COM(2013)0454
”Eteneminen romanien integraatiota 
edistävien kansallisten strategioiden 
täytäntöönpanossa” ja sen suosituksiin; 
pitää kuitenkin valitettavana, että suurin 
osa jäsenvaltioista ei hyödyntänyt 
romanien kansallista integrointistrategiaa 
romaneihin nähden noudatettavan 
ennakoivamman politiikan 
hyväksymiseksi ja täytäntöön 
panemiseksi; pitää valitettavana, että 
komissio on ehdottanut pitkää 
24 kuukauden määräaikaa suosituksien 
täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa, samoin 
kuin Euroopan parlamentin osallisuuden 
puutetta, ottaen huomioon roolin, jossa 
parlamentti on tähän mennessä toiminut 
tuomalla esiin romanien perusoikeuksiin 
kohdistuneet rikkomiset;

Or. en

Tarkistus 93
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 d. kehottaa Euroopan komissiota 
ehdottamaan strategiaa, jolla torjutaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten 
lausuttiin 20. huhtikuuta 2010 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle aiheesta ”Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi 



AM\1001332FI.doc 55/172 PE516.857v01-00

FI

– Toimintasuunnitelma Tukholman 
ohjelman toteuttamiseksi” 
(COM(2010)0171 final);

Or. en

Tarkistus 94
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
20 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 e. muistuttaa, että digitaalisen 
ympäristön nopea kehitys (mukaan lukien 
internetin, sovelluksien ja sosiaalisen 
median lisääntynyt käyttö) edellyttää 
mahdollisimman korkeaa henkilötietojen 
ja yksityisyyden suojaa; tuomitsee sen, 
että EU on ratifioinut sopimuksia, jotka 
koskevat henkilötietojen siirtämistä ja 
vaihtamista kolmansien valtioiden kanssa, 
kuten Yhdysvaltojen kanssa tehdyt TFTP-
ja PNR-sopimukset, jotka eivät ole EU:n 
tai Euroopan neuvoston vahvistamien 
tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevien 
normien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 95
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
20 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 f. tuomitsee internet- ja 
televiestintävakoilun, joka on paljastunut 
NSA-Prism-tapauksen yhteydessä, samoin 
kuin EU:n kyvyttömyyden panna 
täytäntöön sen omia normeja, jotka 
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koskevat EU:n kansalaisten, kolmansien 
valtioiden kansalaisten tai ilmiantajien 
suojelua sen alueella; katsoo, että unioni 
reagoi ponnettomasti mainittuun 
skandaaliin, jonka yhteydessä ilmeni, että 
NSA oli vakoillut eurooppalaisia;

Or. en

Tarkistus 96
Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että 
asiakirjojen saamista tutustuttavaksi 
koskevan asetuksen uudelleentarkastelua 
ei ole vieläkään jatkettu;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 97
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että 
asiakirjojen saamista tutustuttavaksi 
koskevan asetuksen uudelleentarkastelua ei 
ole vieläkään jatkettu;

21. katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että
asiakirjojen saamista tutustuttavaksi 
koskevan asetuksen uudelleentarkastelua ei 
ole vieläkään jatkettu, ja kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan, 
että EU:n perusoikeuskirjassa ja 
perussopimuksissa vahvistettua oikeutta 
tutustua asiakirjoihin ja saada tietoa 
kunnioitetaan, pannaan täytäntöön, 
kehitetään ja edistetään;

Or. en



AM\1001332FI.doc 57/172 PE516.857v01-00

FI

Tarkistus 98
Enrique Guerrero Salom

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että 
asiakirjojen saamista tutustuttavaksi 
koskevan asetuksen uudelleentarkastelua ei 
ole vieläkään jatkettu;

21. katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että 
asiakirjojen saamista tutustuttavaksi 
koskevan asetuksen uudelleentarkastelua ei 
ole vieläkään jatkettu, ja kehottaa 
vapauttamaan neuvottelut välittömästi;

Or. en

Tarkistus 99
Carmen Romero López

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toteaa, että eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä annettu direktiivi ja 
asetus ovat askel eteenpäin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjunnassa; toteaa 
kuitenkin myös, että vertailukelpoisia ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrien tilanteeseen 
perehtymisen eri jäsenvaltioissa 
mahdollistavia tilastotietoja ei ole 
saatavilla;

Or. es

Tarkistus 100
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että Tukholman ohjelmalla 
pyritään helpottamaan Euroopan 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
puolustamalla ja noudattamalla kaikkia 
Euroopan oikeusalueesta johtuvia 
oikeuksia ja että oikeudellinen yhteistyö on 
tärkein väline tähän tavoitteeseen 
pyrittäessä;

22. toteaa, että Tukholman ohjelmalla 
pyritään helpottamaan Euroopan 
kansalaisten ja yleisemmin EU:ssa 
asuvien henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
puolustamalla ja noudattamalla kaikkia 
Euroopan oikeusalueesta johtuvia 
oikeuksia ja että oikeudellinen yhteistyö on 
tärkein väline tähän tavoitteeseen 
pyrittäessä;

Or. en

Tarkistus 101
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että Tukholman ohjelmalla 
pyritään helpottamaan Euroopan 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
puolustamalla ja noudattamalla kaikkia 
Euroopan oikeusalueesta johtuvia 
oikeuksia ja että oikeudellinen yhteistyö on 
tärkein väline tähän tavoitteeseen 
pyrittäessä;

22. toteaa, että Tukholman ohjelmalla 
pyritään helpottamaan Euroopan 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja 
parantamaan entisestään turvallisuutta 
unionissa suojaten siten unionin 
kansalaisten elämää ja turvallisuutta, 
sekä torjumaan järjestäytynyttä 
rikollisuutta, terrorismia ja muita uhkia 
puolustamalla ja noudattamalla kaikkia 
Euroopan oikeusalueesta johtuvia 
oikeuksia ja velvoitteita ja että 
oikeudellinen yhteistyö on yksi väline 
tähän tavoitteeseen pyrittäessä;

Or. en

Tarkistus 102
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. pitää erittäin tärkeänä, että 
tietosuojaa koskevan EU:n 
lainsäädäntökehyksen uudistaminen 
saatetaan loppuun mahdollisimman pian 
siten, että sen yhteydessä varmistetaan 
perusoikeuksien täydellinen 
kunnioittaminen;

Or. es

Tarkistus 103
Tadeusz Zwiefka

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. myöntää, että oikeudellisten seikkojen, 
tuomioiden ja asiakirjojen vastavuoroisen 
tunnustamisen alalla tehdyt aloitteet ovat 
tässä mielessä hyvin tärkeitä, sillä 
vastavuoroinen tunnustaminen ei muuta 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä mutta se 
vähentää sitä haittaa, jota sääntelyyn 
liittyvät erot aiheuttavat yksittäisille 
kansalaisille;

23. myöntää, että oikeudellisten seikkojen, 
tuomioiden ja asiakirjojen vastavuoroisen 
tunnustamisen alalla tehdyt aloitteet ovat 
tässä mielessä hyvin tärkeitä, sillä 
vastavuoroinen tunnustaminen ei muuta 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä mutta se 
vähentää taloudellista lisärasitetta ja 
oikeudellisia esteitä; samalla lisätään 
kansalaisten ja yrityksien luottamusta 
hyödyntäen samanaikaisesti liikkumisen 
vapautta;

Or. en

Tarkistus 104
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. myöntää, että oikeudellisten seikkojen, 23. painottaa, että oikeudellisten 
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tuomioiden ja asiakirjojen vastavuoroisen 
tunnustamisen alalla tehdyt aloitteet ovat 
tässä mielessä hyvin tärkeitä, sillä 
vastavuoroinen tunnustaminen ei muuta 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä mutta se
vähentää sitä haittaa, jota sääntelyyn 
liittyvät erot aiheuttavat yksittäisille 
kansalaisille;

seikkojen, tuomioiden ja asiakirjojen 
vastavuoroisen tunnustamisen sekä niiden 
validiteetin ja vaikutuksien alalla tehdyt 
aloitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä
varmistettaessa, että kansalaiset voivat 
täysimääräisesti käyttää oikeuksiaan 
EU:ssa yli kansallisten rajojen, sillä 
vastavuoroinen tunnustaminen – vaikka se 
ei muuta jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä 
– vähentää voimakkaasti kohtuuttomia ja 
kestämättömiä byrokratiasta ja 
paperisodasta johtuvia hankaluuksia,
joita kansallisiin lainsäädäntöihin liittyvät 
erot aiheuttavat kansalaisille ja heidän 
perheilleen EU:ssa, erityisesti, kun he 
käyttävät liikkumisen vapautta koskevaa 
perusoikeuttaan;

Or. en

Tarkistus 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. myöntää, että oikeudellisten seikkojen, 
tuomioiden ja asiakirjojen vastavuoroisen 
tunnustamisen alalla tehdyt aloitteet ovat 
tässä mielessä hyvin tärkeitä, sillä 
vastavuoroinen tunnustaminen ei muuta 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä mutta 
se vähentää sitä haittaa, jota sääntelyyn 
liittyvät erot aiheuttavat yksittäisille 
kansalaisille;

23. myöntää, että oikeudellisten seikkojen, 
tuomioiden ja asiakirjojen vastavuoroisen 
tunnustamisen alalla tehdyt aloitteet ovat 
tässä mielessä hyvin tärkeitä, koska ne 
vähentävät haittaa, jota sääntelyyn liittyvät 
erot aiheuttavat yksittäisille kansalaisille, 
ja toteaa näin ollen, että vastavuoroisen 
tunnustamisen kaltaisten aloitteiden olisi 
perustuttava selkeisiin ja yhteisiin 
vähimmäisnormeihin ja oltava 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien mukaisia, ja että 
perusteellisuus olisi viime kädessä 
asetettava etusijalle nopeuteen nähden;

Or. en
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Tarkistus 106
Luigi Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. muistuttaa, että Tukholman 
ohjelmaan sisältyy merkittäviä 
siviilioikeuden alaan kuuluvia aloitteita, 
kuten tuomioiden helpompi 
tunnustaminen, testamenttien unionin 
laajuinen validiteetti, julkisten 
asiakirjojen hyväksymismenettelyjen 
helpottaminen, velkojen yksinkertaisempi 
rajat ylittävä periminen ja unionin 
aloitteet oikeudellisen koulutuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 107
Luigi Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. toteaa, että tällä alalla on toistaiseksi 
hyväksytty ainoastaan kolme säädöstä eli 
uudelleen laadittu Bryssel I -asetus, 
perintöasetus ja Rooma III -asetus, joista 
ainoastaan kolmas on nykyään 
sovellettavissa, ja että vaikka komissio on 
antanut lukuisia ehdotuksia Tukholman 
ohjelmassa esitetyn kehotuksen 
mukaisesti, monet merkittävät ehdotukset 
ovat vielä ratkaisua vailla, mukaan lukien 
virkatodistusten vaikutusten 
vastavuoroinen tunnustaminen ja 
14. yhtiöoikeusdirektiivi;

Or. en
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Tarkistus 108
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta 
ja oikeuslaitosten riippumattomuutta, 
yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat 
vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta 
ja oikeuslaitosten riippumattomuutta sekä 
tuomarien urien erottamisen periaatetta,
yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
vastavuoroisella tuntemuksella on erittäin 
tärkeä rooli keskinäisen tunnustamisen ja 
luottamuksen tukemisessa; toteaa, että 
vastavuoroinen tunnustaminen ja luottamus 
voivat vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

Or. it

Tarkistus 109
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta 
ja oikeuslaitosten riippumattomuutta,

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin varmistaen, että 
jäsenvaltioissa on täysin toimiva, 
demokraattinen, riippumaton ja tehokas 
oikeudellinen järjestelmä, joka toimii 
tosiasiallisesti yhteistyössä muiden 
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yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat 
vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

jäsenvaltioiden kanssa ja ymmärtää muita 
oikeusjärjestelmiä noudattaen samalla 
täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta ja 
oikeuslaitosten riippumattomuutta, ja jolla 
on erittäin tärkeä rooli keskinäisen 
tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; 

Or. en

Tarkistus 110
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta
ja oikeuslaitosten riippumattomuutta, 
yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat 
vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
tällaista luottamusta voidaan rakentaa 
vahvistamalla sellaista todella 
eurooppalaista oikeuskulttuuria, jossa 
noudatetaan täysin yhteisiä demokratian, 
oikeusvaltion, perusoikeuksien ja 
oikeuslaitosten riippumattomuuden 
periaatteita; korostaa, että tällaisten 
yhteisten standardien vahvistamisella ja 
valvomisella ja muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että jäsenvaltioiden 
välisen vastavuoroisen tunnustamisen, 
keskinäisen tiedon sekä parhaiden 
käytäntöjen vaihdon ja luottamuksen 
kohentamisen avulla voidaan varmistaa, 
että siviililainsäädäntöä sovelletaan 
kansallisesti, jotta taataan kansalaisten 
oikeudet ja edistetään niitä sen sijaan, että 
luodaan kohtuuttomia ja monimutkaisia 
esteitä, jotka estävät tai rajoittavat heitä 
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käyttämästä oikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta 
ja oikeuslaitosten riippumattomuutta, 
yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat 
vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta 
ja oikeuslaitosten riippumattomuutta, 
yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä erityisesti koulutuksen 
välityksellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat 
vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

Or. fr

Tarkistus 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 

24. katsoo vastavuoroisen tunnustamisen 
edellyttävän sitä, että kansalaiset ja 
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oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta 
ja oikeuslaitosten riippumattomuutta, 
yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat 
vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa 
oikeuslaitoksiin; panee merkille, että 
sellaisen todella eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin vahvistamisessa, jossa 
noudatetaan täysin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia, toissijaisuusperiaatetta ja 
oikeuslaitosten riippumattomuutta, 
yhteisten standardien määrittämisellä ja 
muiden oikeusjärjestelmien 
ymmärtämisellä on erittäin tärkeä rooli 
keskinäisen tunnustamisen ja luottamuksen 
tukemisessa; toteaa, että vastavuoroinen 
tunnustaminen ja luottamus voivat 
vähitellen muuttaa jäsenvaltioiden 
yksityisoikeuden perinteitä, kun 
jäsenvaltiot vaihtavat keskenään parhaita 
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 113
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa Euroopan komissiota 
jatkamaan olemassa olevien 
suunnitelmien täytäntöönpanoa 
ehdotuksien esittämiseksi, jotta kehitetään 
kaikenkattava lähestymistapa 
virkatodistusten vaikutusten 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, jolloin 
unionin kansalaiset ja asukkaat sekä 
heidän perheensä voivat käyttää 
kaikkialla Euroopan unionissa voimassa 
olevia oikeuksia, jotka liittyvät useilla 
unionin lainkäyttöalueilla oikeudellisesti 
tunnustettuihin siviilisäätyihin;

Or. en
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Tarkistus 114
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa kuitenkin, että ottaen 
huomioon, että kansallisen 
siviililainsäädännön perusta on syvällä 
historiallisissa eettisissä arvoissa ja 
perinteissä, pyrkimyksen vaihtaa parhaita 
käytäntöjä ja saavuttaa tietty 
lähentymisen taso jäsenvaltioiden välillä 
ei pitäisi johtaa näiden pitkäaikaisten 
perinteiden sammumiseen, vaan olisi 
jatkettava lukuisien eri oikeudellisten 
perinteiden kunnioittamista;

Or. en

Tarkistus 115
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa Euroopan komissiota 
jatkamaan olemassa olevien 
suunnitelmien täytäntöönpanoa 
ehdotuksien esittämiseksi, jotta kehitetään 
kaikenkattava lähestymistapa 
virkatodistusten vaikutusten 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, jolloin 
unionin kansalaiset ja asukkaat sekä 
heidän perheensä voivat käyttää 
kaikkialla Euroopan unionissa voimassa 
olevia oikeuksia, jotka liittyvät useilla 
unionin lainkäyttöalueilla oikeudellisesti 
tunnustettuihin siviilisäätyihin;

Or. en
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Tarkistus 116
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että asiantuntijoista 
koostuvan diagnoosiryhmän olisi 
seurattava tai edellettävä parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa; ryhmän tehtävänä 
olisi laatia räätälöity elvytyssuunnitelma 
sen sijaan, että tyydytään ainoastaan 
noudattamaan yhteisiä normeja, jotka 
saattavat olla tai saattavat olla olematta 
realistisia jossakin tietyssä valtiossa;

Or. en

Tarkistus 117
Tadeusz Zwiefka

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että yksityisoikeuden 
alalla tehtävät lainsäädäntöaloitteet ovat 
tähän asti keskittyneet enimmäkseen 
aineelliseen oikeuteen prosessioikeuden 
kustannuksella; kehottaa jatkossa 
kiinnittämään enemmän huomiota 
prosessioikeuteen;

25. panee merkille, että yksityisoikeuden 
alalla tehtävät lainsäädäntöaloitteet ovat 
tähän asti keskittyneet enimmäkseen 
aineelliseen oikeuteen; kehottaa jatkossa 
kiinnittämään enemmän huomiota 
prosessioikeuteen;

Or. en

Tarkistus 118
Carmen Romero López
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Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. toteaa kuitenkin, että edistysaskeleet 
rikosoikeuden alalla ovat keskittyneet 
oikeudenkäyntitasolle, ja pyytää 
perehtymään vahvempaan kehykseen 
vakaviin rikoksiin ja vähäisempiin 
rikoksiin liittyvien säännösten 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, kun otetaan huomioon 
kehyksen merkitys oikeudenkäyntitasolla 
ja terrorismin torjunnassa;

Or. es

Tarkistus 119
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät 
jatkuvasti laskevan;

26. toteaa, että epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien 
vahvistamista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa on tähän 
mennessä edistytty, mukaan lukien 
oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
tiedonsaantioikeudesta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
annettujen direktiivien sekä oikeudesta 
asianajajaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
annetun direktiivin hyväksyminen; 
muistuttaa, että nämä toimet ovat 
keskeisessä asemassa EU:n 
rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyvän 
vastavuoroisen tunnustamisen 
asianmukaisen toiminnan kannalta –
mainittakoon esimerkiksi eurooppalainen 
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pidätysmääräys – ja että on tärkeää, että 
epäiltyjen ja kantajien oikeuksien 
edistämistä jatketaan;

Or. en

Tarkistus 120
Carmen Romero López

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät jatkuvasti 
laskevan;

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
maksutonta oikeusapua ja haavoittuvassa 
asemassa olevia epäiltyjä koskevia 
keskeisiä ehdotuksia ole tehty ja että 
neuvoston tavoitteet tässä asiassa näyttävät 
jatkuvasti laskevan;

Or. es

Tarkistus 121
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät 

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty – ja suhtautuu siihen 
myönteisesti – millä edistetään 
merkittävästi tehokkaan vastavuoroisen 
tunnustamisen edellyttämää keskinäistä 
luottamusta ja kunnioitusta; 
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jatkuvasti laskevan;

Or. en

Tarkistus 122
Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät 
jatkuvasti laskevan;

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, toteaa, ettei oikeusapua,
haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä ja 
sukulaisiin nähden tapahtuvaa viestintää 
koskevia ehdotuksia ole tehty ja että on 
toteutettava lisätoimia kaikkien 
ehdotuksien pikaiseksi hyväksymiseksi;

Or. en

Tarkistus 123
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät jatkuvasti 
laskevan;

26. myöntää, että epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien 
vahvistamista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa on edistytty, 
mukaan lukien oikeudesta tulkkaukseen 
ja käännöksiin rikosoikeudellisissa 
menettelyissä ja tiedonsaantioikeudesta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
annettujen direktiivien sekä oikeudesta 
asianajajaan 
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rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
annetun direktiivin hyväksyminen, koska 
nämä toimet ovat keskeisessä asemassa 
EU:n rikosoikeudelliseen yhteistyöhön 
liittyvän vastavuoroisen tunnustamisen 
asianmukaisen toiminnan kannalta –
mainittakoon esimerkiksi eurooppalainen 
pidätysmääräys; muistuttaa, että on 
tärkeää, että epäiltyjen ja kantajien 
oikeuksien edistämistä jatketaan, ja pitää 
tästä syystä valitettavana, ettei oikeusapua 
ja haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä 
koskevia keskeisiä ehdotuksia ole tehty ja 
että neuvoston tavoitteet tässä asiassa 
näyttävät jatkuvasti laskevan;

Or. en

Tarkistus 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät 
jatkuvasti laskevan;

26. toteaa, että epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien 
vahvistamista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa on tähän 
mennessä edistytty, mukaan lukien 
oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
tiedonsaantioikeudesta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
annettujen direktiivien sekä oikeudesta 
asianajajaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
annetun direktiivin 
(etenemissuunnitelmia koskevien 
direktiivien, Roadmap Directives) 
hyväksyminen; muistuttaa, että nämä 
toimet ovat keskeisessä asemassa EU:n 
rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyvän 
vastavuoroisen tunnustamisen 
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asianmukaisen toiminnan kannalta –
mainittakoon esimerkiksi eurooppalainen 
pidätysmääräys – ja että on tärkeää, että 
epäiltyjen ja kantajien oikeuksien 
edistämistä jatketaan;

Or. en

Tarkistus 125
Tadeusz Zwiefka

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät 
jatkuvasti laskevan;

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty; kannustaa unionin toimielimiä 
toimimaan aktiivisemmin oikeusapua ja 
haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä 
koskeviin ehdotuksiin nähden; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka ovat 
osoittautuneet hyviksi esimerkeiksi 
maksuttoman oikeusavun parhaista 
käytännöistä, maksuttomat 
oikeusaputoimistot mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 126
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
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koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät 
jatkuvasti laskevan;

koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että toimia ei ole 
toteutettu todistajien ja ilmiantajien 
suojelemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 127
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät jatkuvasti 
laskevan;

26. myöntää, että prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
edistytty, mutta pitää valitettavana, ettei 
oikeusapua ja haavoittuvassa asemassa 
olevia epäiltyjä koskevia keskeisiä 
ehdotuksia ole tehty ja että neuvoston 
tavoitteet tässä asiassa näyttävät jatkuvasti 
laskevan; toivoo, että toimielimet 
tarkistavat lähiaikoina eurooppalaista 
pidätysmääräystä, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen jatkuvan ja 
järjestelmällisen rikkomisen joissakin 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 128
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pitää valitettavana, että keskeiset 
ehdotukset, joita on esitetty epäiltyjen ja 
syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa, ovat 
edelleen toteutumatta, ja toteaa, että on 
tarpeen esittää ehdotuksia vielä 
toteuttamattomista toimista – ja saattaa ne 
päätökseen – jotka koskevat oikeusapua ja 
haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä; 
on painokkaasti sitä mieltä, että erityisesti 
oikeusapu on taattava tosiasiallisesti, jotta 
varmistetaan oikeudesta asianajajaan 
annetun direktiivin tehokas 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 129
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pitää valitettavana, että keskeiset 
ehdotukset, joita on esitetty epäiltyjen ja 
syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa, ovat 
edelleen toteutumatta; toteaa, että on 
tarpeen esittää ehdotuksia vielä 
toteuttamattomista toimista – ja saattaa ne 
päätökseen – jotka koskevat oikeusapua ja 
haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä; 
muistuttaa, että ilman tosiasiallisesti 
taattua oikeusapua direktiivien ja 
erityisesti oikeudesta asianajajaan 
annetun direktiivin tehokasta 
täytäntöönpanoa ei voida taata;
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Or. en

Tarkistus 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pitää valitettavana, että keskeiset 
ehdotukset, joita on esitetty epäiltyjen ja 
syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten 
oikeuksien vahvistamista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa, ovat 
edelleen toteutumatta, ja toteaa, että on 
tarpeen esittää ehdotuksia vielä 
toteuttamattomista toimista – ja saattaa ne 
päätökseen – jotka koskevat oikeusapua ja 
haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä; 
on painokkaasti sitä mieltä, että erityisesti 
oikeusapu on taattava tosiasiallisesti, jotta 
varmistetaan etenemissuunnitelmia 
koskevien direktiivien ja erityisesti 
oikeudesta asianajajaan annetun 
direktiivin tehokas täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 131
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. toteaa, että jokainen direktiivi, joka 
on hyväksytty epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien 
vahvistamista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, on pantava 
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tosiasiallisesti täytäntöön, jotta 
varmistetaan, että niillä parannetaan 
rikosoikeudellisia normeja kaikkialla 
EU:ssa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta direktiivit saatetaan 
täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ja kouluttamalla valtion 
virkamiehiä, tuomareita, syyttäjiä ja 
puolustusasianajajia;

Or. en

Tarkistus 132
Carmen Romero López

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. toteaa, että vastaanottokeskusten 
olosuhteista annettu vihreä kirja ei ole 
johtanut komission aloitteisiin;

Or. es

Tarkistus 133
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. pitää valitettavana, että on 
toteutettava lisätoimia tutkintavankeuteen 
liittyen, joka ei useissa jäsenvaltioissa 
täytä ihmisoikeusnormeja eikä muita 
kansainvälisiä normeja; toteaa, että on 
syytä arvioida muiden kuin 
lainsäädäntötoimien vaikutusta voimassa 
oleviin puitedirektiiveihin, tunnustaa 
laaja-alaisesti tutkintavankeutta 
koskevaan sääntelyyn ja käytäntöön 
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unionissa liittyvät ongelmat, jotka on 
määritetty osana komission kuulemista, ja 
sitoutua tarkistamaan täytäntöön 
pantavissa olevien tutkintavankeuteen 
liittyvien vähimmäistason normien 
vahvistamista lainsäädäntötoimien 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 134
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. pitää valitettavana, että monissa 
jäsenvaltioissa tutkintavankeus ei täytä 
ihmisoikeusnormeja eikä muita 
kansainvälisiä normeja, ja pitää tästä 
syystä erittäin valitettavana, että siihen 
liittyen on toteutettava lisätoimia; 
korostaa lisäksi, että on syytä arvioida 
muiden kuin lainsäädäntötoimien 
vaikutusta voimassa oleviin 
puitedirektiiveihin ja viittaa 
tutkintavankeutta koskevaan sääntelyyn 
ja käytäntöön unionissa liittyvien 
ongelmien, jotka on määritetty osana 
komission kuulemista, laaja-alaiseen 
tunnustamiseen; kehottaa sitoutumaan 
tarkistamaan täytäntöön pantavissa 
olevien tutkintavankeuteen liittyvien 
vähimmäistason normien vahvistamista 
lainsäädäntötoimien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares
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Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. pitää valitettavana, että on 
toteutettava lisätoimia 
tutkintavankeuteen, hallinnollisiin 
pidätyksiin ja alaikäisten pidätyksiin 
liittyen, jotka eivät useissa jäsenvaltioissa 
täytä ihmisoikeusnormeja eikä muita 
kansainvälisiä normeja; toteaa, että on 
syytä arvioida muiden kuin 
lainsäädäntötoimien vaikutusta voimassa 
oleviin puitedirektiiveihin, tunnustaa 
laaja-alaisesti tutkintavankeutta 
koskevaan sääntelyyn ja käytäntöön 
unionissa liittyvät ongelmat, jotka on 
määritetty osana komission kuulemista, ja 
sitoutua tarkistamaan täytäntöön 
pantavissa olevien tutkintavankeuteen 
liittyvien vähimmäistason normien 
vahvistamista lainsäädäntötoimien 
välityksellä; kehottaa komissiota 
tarkistamaan tutkintavankeuteen, 
hallinnollisiin pidätyksiin ja alaikäisten 
pidätyksiin liittyvien täytäntöön 
pantavissa olevien vähimmäistason 
normien vahvistamista 
lainsäädäntötoimien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 136
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. katsoo, että on toteutettava 
lisätoimia tutkintavankeuteen liittyen, 
joka ei useissa jäsenvaltioissa täytä 
ihmisoikeusnormeja eikä muita 
kansainvälisiä normeja; toteaa, että on 
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syytä arvioida muiden kuin 
lainsäädäntötoimien vaikutusta voimassa 
oleviin puitedirektiiveihin, tunnustaa 
laaja-alaisesti tutkintavankeutta 
koskevaan sääntelyyn ja käytäntöön 
unionissa liittyvät ongelmat, jotka on 
määritetty osana komission kuulemista, ja 
sitoutua tarkistamaan täytäntöön 
pantavissa olevien tutkintavankeuteen 
liittyvien vähimmäistason normien 
vahvistamista lainsäädäntötoimien 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 137
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on vakuuttunut siitä, että on 
ensisijaisesti pyrittävä EU:n 
rikosoikeudellisen alueen kehittämiseen 
sovellettavien periaatteiden 
yhdenmukaisuuteen, ja että EU:n 
toimielinten on tehtävä keskenään tiivistä 
yhteistyötä tässä asiassa, kuten todetaan 
parlamentin päätöslauselmassa EU:n 
lähestymistavasta rikosoikeuteen1;

27. on vakuuttunut siitä, että on 
ensisijaisesti pyrittävä EU:n 
rikosoikeudellisen alueen kehittämiseen 
sovellettavien periaatteiden 
yhdenmukaisuuteen, oikeasuhteisuuteen ja 
kansallisen itsemääräämisoikeuden 
kunnioittamiseen ja että EU:n toimielinten 
on tehtävä keskenään tiivistä yhteistyötä 
tässä asiassa, kuten todetaan parlamentin 
päätöslauselmassa EU:n lähestymistavasta 
rikosoikeuteen1;

Or. en

Tarkistus 138
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0208.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. on vakuuttunut siitä, että on 
ensisijaisesti pyrittävä EU:n 
rikosoikeudellisen alueen kehittämiseen 
sovellettavien periaatteiden 
yhdenmukaisuuteen, ja että EU:n 
toimielinten on tehtävä keskenään tiivistä 
yhteistyötä tässä asiassa, kuten todetaan 
parlamentin päätöslauselmassa EU:n 
lähestymistavasta rikosoikeuteen1;

27. on vakuuttunut siitä, että on 
ensisijaisesti pyrittävä EU:n 
rikosoikeudellisen alueen kehittämiseen 
sovellettavien periaatteiden 
yhdenmukaisuuteen, ja että EU:n 
toimielinten on tehtävä keskenään tiivistä 
yhteistyötä tässä asiassa, kuten todetaan 
parlamentin päätöslauselmassa EU:n 
lähestymistavasta rikosoikeuteen1; katsoo, 
että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja 
EU:n rikoslainsäädännön 
yhdenmukaistamisessa voida edetä, ellei 
saada vakavasti otettavaa palautetta 
näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 139
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että jäsenvaltioiden 
keskinäistä luottamusta on vahvistettava 
ja ettei vastavuoroisessa tunnustamisessa 
ja EU:n rikoslainsäädännön 
yhdenmukaistamisessa voida edetä, ellei 
saada vakavasti otettavaa palautetta 
näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

Poistetaan.

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0208.
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Tarkistus 140
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön 
yhdenmukaistamisessa voida edetä, ellei 
saada vakavasti otettavaa palautetta näiden 
sääntöjen soveltamisesta jäsenvaltioissa;

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei EU:n 
rikoslainsäädännön vastavuoroisessa 
tunnustamisessa voida edetä, ellei saada 
vakavasti otettavaa palautetta näiden 
sääntöjen soveltamisesta jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 141
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 
voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa 
palautetta näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 
voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa 
palautetta näiden sääntöjen tehokkaasta 
soveltamisesta jäsenvaltioissa, jotta 
varmistetaan, että ne parantavat 
rikosoikeudellisia normeja kaikkialla 
EU:ssa; katsoo lisäksi, että tämä on 
mahdollista ainoastaan tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
direktiivit saatetaan täysimääräisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 
kouluttamalla valtion virkamiehiä, 
tuomareita, syyttäjiä ja 
puolustusasianajajia;

Or. en
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Tarkistus 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 
voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa 
palautetta näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

28. katsoo, että epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien 
suojaaminen on jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen vahvistamisen 
välttämätön edellytys; toteaa, että 
jokainen etenemissuunnitelmia koskevista 
direktiiveistä on pantava tosiasiallisesti 
täytäntöön, jotta varmistetaan, että niillä 
parannetaan rikosoikeudellisia normeja 
kaikkialla EU:ssa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta direktiivit 
saatetaan täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, ja 
kouluttamalla valtion virkamiehiä, 
tuomareita, syyttäjiä ja 
puolustusasianajajia; katsoo, ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 
voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa 
palautetta näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 143
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava 
yhdenmukaistamalla perusoikeuksien 
kunnioittamista rikosoikeudellisten 
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voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa 
palautetta näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

menettelyjen yhteydessä, toteuttamalla 
yhteisiä toimia, joilla varmistetaan 
oikeudenkäytön ja vankilahallinnon 
asianmukaisuus, mikä on usein syynä 
jäsenvaltioiden väliseen luottamuspulaan,
ja ettei vastavuoroisessa tunnustamisessa ja 
EU:n rikoslainsäädännön 
yhdenmukaistamisessa voida edetä, ellei 
saada vakavasti otettavaa palautetta näiden 
sääntöjen soveltamisesta jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 
voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa 
palautetta näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

28. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta on vahvistettava ja ettei 
vastavuoroisessa tunnustamisessa ja EU:n 
rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa 
voida edetä, ellei saada vakavasti otettavaa 
palautetta näiden sääntöjen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa; suhtautuu myönteisesti 
tärkeisiin toimiin, joita on toteutettu tältä 
osin, kuten eurooppalainen 
pidätysmääräys;

Or. en

Tarkistus 145
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. toteaa, että jokainen direktiivi, joka 
on hyväksytty epäiltyjen ja syytettyjen 
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henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien 
vahvistamista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, on pantava 
tosiasiallisesti täytäntöön, jotta 
varmistetaan, että niillä parannetaan 
rikosoikeudellisia normeja kaikkialla 
EU:ssa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta direktiivit saatetaan 
täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ja kouluttamalla valtion 
virkamiehiä, tuomareita, syyttäjiä ja 
puolustusasianajajia;

Or. en

Tarkistus 146
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että rasismin ja 
muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 
ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 
keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS 
täytäntöönpanon arvioinnin yhteydessä 
on mahdollista panna alulle ja hyväksyä 
lisää unionin lainsäädäntöä kaikenlaisten 
viharikoksien torjumiseksi1;

Or. en

Tarkistus 147
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

                                               
1 Tässä viitataan selvästi Euroopan parlamentin vuonna 2009 Tukholmasta laatimaan kertomukseen.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa, että jo hyväksyttyjen 
direktiivien täytäntöönpano, mahdollisten 
toteuttamatta jääneiden toimenpiteiden 
edistäminen ja muiden kuin Tukholman 
ohjelmaan sisältyvien epäiltyjen 
oikeuksien suojaamisen huomioon 
ottaminen edellyttävät toimenpiteitä 
ohjelman määräajan päätyttyä, minkä 
vuoksi ne on säilytettävä esityslistan 
yläpäässä seuraavalla vaalikaudella; 
muistuttaa, että prosessi on jatkuva ja voi 
ainoastaan toimia lähtölaukauksena 
epäiltyjen ja kantajien tehokkaammalle 
suojelulle EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. toteaa, että jo hyväksyttyjen 
etenemissuunnitelmia koskevien 
direktiivien täytäntöönpano, mahdollisten 
toteuttamatta jääneiden toimenpiteiden 
edistäminen ja muiden kuin Tukholman 
ohjelmaan sisältyvien epäiltyjen 
oikeuksien suojaamisen huomioon 
ottaminen edellyttävät toimenpiteitä 
ohjelman määräajan päätyttyä, minkä 
vuoksi ne on säilytettävä esityslistan 
yläpäässä seuraavalla vaalikaudella;

Or. en

Tarkistus 149
Renate Weber
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Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että rasismin ja 
muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 
ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 
keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS 
täytäntöönpanon arvioinnin yhteydessä 
on mahdollista hyväksyä lisää unionin 
lainsäädäntöä kaikenlaisten viharikoksien 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 150
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että tarvitaan lisätoimia, 
jotta voidaan panna täytäntöön 
rikosoikeudellisissa asioissa annettujen 
tuomioiden täytäntöönpanon 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate;

Or. it

Tarkistus 151
Carmen Romero López

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että Eurojustin asemaa on 
vahvistettava jäsenvaltioiden välisen 
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koordinoinnin ja oikeusasioita koskevien 
tietojen saannin osalta;

Or. es

Tarkistus 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että tehokas oikeusjärjestelmä 
edistää voimakkaasti vaurasta taloutta;

29. katsoo, että tehokas oikeusjärjestelmä 
on tärkeä kansalaisten luottamuksen ja 
hyvinvoinnin kannalta ja edistää 
voimakkaasti vaurasta taloutta;

Or. en

Tarkistus 153
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että tehokas oikeusjärjestelmä
edistää voimakkaasti vaurasta taloutta;

29. katsoo, että tehokas, tasapuolinen, 
oikea-aikainen ja perusoikeuksia 
kunnioittava siviili- ja rikosoikeudellinen 
oikeus- ja vankilajärjestelmä edistää 
voimakkaasti keskinäistä luottamusta ja 
vastavuoroista tunnustamista EU:ssa, 
demokratian, oikeusvaltion ja 
yhdenvertaisuuden takaamista sekä
vaurasta taloutta;

Or. en

Tarkistus 154
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että tehokas oikeusjärjestelmä 
edistää voimakkaasti vaurasta taloutta;

29. katsoo, että tehokas, kaikille avoin ja 
vastuuvelvollinen oikeusjärjestelmä on 
demokratian ehdoton edellytys ja edistää 
voimakkaasti vaurasta taloutta;

Or. en

Tarkistus 155
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
29 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a) 29 a. on tyytyväinen Euroopan 
komission 17. heinäkuuta 2013 tekemään 
ehdotukseen neuvoston asetukseksi 
Euroopan syyttäjäviraston 
perustamisesta; katsoo, että Euroopan 
syyttäjä on EU:n oikeudellisen alueen 
kehityksen kannalta keskeinen tekijä;
kehottaa neuvostoa laajentamaan SEUT-
sopimuksen 86 artiklan 4 kohdan 
perusteella Euroopan syyttäjän 
toimivaltuuksia koskemaan vakavia 
rikoksia, joilla on rajat ylittävä 
ulottuvuus;

Or. en

Tarkistus 156
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. panee tyytyväisenä merkille, että Poistetaan.



AM\1001332FI.doc 89/172 PE516.857v01-00

FI

jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä 
korruption, rahanpesun, terroristien 
rahoituksen ja laittoman asekaupan 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 157
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla;

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla; painottaa 
lisäksi laittoman maahanmuuton 
torjumisen ja ulkorajojen suojelun 
merkitystä;

Or. it

Tarkistus 158
Timothy Kirkhope
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla;

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, tietojen nopean 
ja tehokkaan jakamisen, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla;

Or. en

Tarkistus 159
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä;
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla;

30. panee merkille, että jäsenvaltiot ja 
komissio ovat saaneet edistystä aikaan 
sisäisen turvallisuuden strategian sekä 
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta 
koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin 
yhteydessä; toteaa kuitenkin, että edistystä 
on vielä saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla sekä sisäisesti 
että ulkoisesti; on erittäin huolestunut 
Yhdysvaltojen ja EU:n jäsenvaltioiden 
suorittamasta kansalaisten 
laajamittaisesta valvonnasta ja kehottaa 
EU:ta ryhtymään toimiin kolmansien 
maiden ja kolmansien osapuolien 
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harjoittaman EU:n sisäistä turvallisuutta 
uhkaavan valvonnan torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla;

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
saatava aikaan esimerkiksi kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla;

Or. fr

Tarkistus 161
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 

30. panee tyytyväisenä merkille, että 
jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet 
edistystä aikaan sisäisen turvallisuuden 
strategian sekä vakavaa ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin yhteydessä; 
toteaa kuitenkin, että edistystä on vielä 
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saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan aloilla;

saatava aikaan esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuuden, tietoverkkojen 
helpottaman rikollisuuden, kuten 
lapsipornografian, elintärkeän 
infrastruktuurin suojelun sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden, myös 
talousrikollisuuden, korruption, 
rahanpesun, terroristien rahoituksen ja 
laittoman asekaupan torjunnassa, 
erityisesti vahvistamalla vastaavia 
erillisvirastoja Euroopan unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 162
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. pitää valitettavana, että EU:n 
CBRN-turvallisuutta koskevaa 
toimintasuunnitelmaa vuosille 2010–2013 
ei toteutettu kokonaan tai sisällytetty 
jäsenvaltioiden kansalliseen politiikkaan;
kehottaa siksi EU:ta ja jäsenvaltioita 
lujittamaan alueellista ja Euroopan tason 
yhteistyötä ja koordinointia CBRN:n 
alalla, ja kehottaa tässä mielessä 
neuvostoa vahvistamaan kansallisten 
viranomaisten ja terrorisminvastaisen 
toiminnan koordinaattorin välistä 
koordinointia;

Or. en

Tarkistus 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa komissiota tehostamaan ja 
vahvistamaan toimiaan unionin 
taloudellisten etujen suojelemiseksi ja 
saattamaan päätökseen viivästyneen 
Euroopan petostentorjuntaviraston 
uudistuksen niin, että siinä otetaan 
täysimääräisesti huomioon tietosuoja ja 
epäiltyjen oikeudet ja että se perustuu 
asianmukaisiin rikollisuuden 
määritelmiin;

Or. en

Tarkistus 164
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. pitää valitettavana sitä, että 
sisäisessä turvallisuusstrategiassa 
painotetaan niin vahvasti turvallisuutta 
kansalaisvapauksien, perusoikeuksien ja 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
kustannuksella; pitää valitettavana 
sanojen ja tekojen välillä sekä arvoja ja 
periaatteita koskevien julistettujen 
tavoitteiden ja politiikan todellisen 
toteuttamisen välillä olevaa kuilua 
erityisesti sen suhteen, miten 
henkilötietojen laaja kerääminen 
määrittelemättömiin 
turvallisuustarkoituksiin on lisääntynyt, 
koska se johtaa siihen, että oikeutta 
yksityisyyteen ja tietosuojaa rikotaan 
selvästi;

Or. en
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Tarkistus 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kannustaa tarkastelemaan 
mahdollisuutta poistaa 500 euron setelit 
käytöstä, jotta edistetään rahanpesun ja 
rikollisverkostojen vastaisia toimia;

Or. fr

Tarkistus 166
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. on täysin vakuuttunut siitä, että 
EU:n terrorisminvastainen politiikka on 
kohdistettava ryhmien ja henkilöiden 
radikalisoitumiseen Euroopan 
yhteiskunnissa ja ilmeiseen suuntaukseen 
kohti terroristitoiminnan 
yksilöllistymiseen yhteiskunnissamme; 
vaatii EU:n kaikkien niiden yksiköiden 
parempaa koordinointia, joiden vastuulla 
on EU:n terrorisminvastaisten 
politiikkojen täytäntöönpano, erityisesti 
EU:n terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattoria, Europolia, COSIa sekä 
COTERia ja Eurojustia;

Or. en

Tarkistus 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares
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Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. pitää valitettavana, että komission 
10. huhtikuuta 2013 antamassa toisessa 
tiedonannossa Euroopan unionin sisäisen 
turvallisuuden strategian 
täytäntöönpanosta suhtaudutaan varsin 
kritiikittömästi sisäisen turvallisuuden 
strategian osalta toteutettuihin toimiin ja 
vahvistetaan uudelleen samat tavoitteet 
kuin marraskuussa 2010 annetussa 
ensimmäisessä tiedonannossa ottamatta 
huomioon etenkään perusoikeuskirjan 
sisällyttämisen seurauksia, jotka 
kohdistuvat suurimman osan näistä 
artikloista osalta Euroopan kansalaisiin 
ja kaikkiin EU:n alueella oleviin 
henkilöihin;

Or. en

Tarkistus 168
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. pitää valitettavana, että komission 
10. huhtikuuta 2013 antamassa toisessa 
tiedonannossa Euroopan unionin sisäisen 
turvallisuuden strategian 
täytäntöönpanosta ei suhtauduta riittävän 
kriittisesti tämän strategian mukaisesti 
toteutettuihin toimiin ja yksinkertaisesti 
vahvistetaan uudelleen samat tavoitteet, 
jotka se oli esittänyt marraskuussa 2010 
annetussa ensimmäisessä 
tiedonannossaan ottamatta huomioon 
EU:n kaikkiin kansalaisiin kohdistuvia 
perusoikeuskirjan vaikutuksia;
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Or. en

Tarkistus 169
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
30 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 c. pitää erityisen huolestuttavana rajat 
ylittävien verkostojen ja tietoverkkojen 
kautta käytävän ihmiskaupan 
lisääntymistä, joka on erityisesti 
taloudellisen ja sosiaalisen kriisin aikana 
vakava uhka heikommassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten naisille ja lapsille, 
ja jota tällaisen rikollisen toiminnan rajat 
ylittävä luonne voimistaa; korostaa siksi, 
että sisäisen turvallisuuden strategian ja 
EU:n turvallisuusstrategian tavoitteiden 
ja täytäntöönpanon strateginen 
koordinointi on tärkeää ja että se saattaa 
edellyttää kummankin strategian 
ajantasaistamista; suosittelee, että 
jäsenvaltioille laaditaan ja hyväksytään 
ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän 
EU:n vuoden 2012 strategian mukaiset 
kansalliset orjuuden torjuntaa koskevat 
suunnitelmat, jotka ihmiskaupan 
torjunnan EU-koordinaattori sovittaa 
yhteen;

Or. en

Tarkistus 170
Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 31. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
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on nyt täysivaltainen institutionaalinen 
toimija turvallisuuspolitiikan alalla ja että 
näin ollen parlamentilla on oikeus 
osallistua aktiivisesti sisäisen 
turvallisuusstrategian ja sen piirteiden ja 
painopisteiden määrittämiseen sekä näiden 
välineiden arvioimiseen, muun muassa 
sisäisen turvallisuusstrategian 
täytäntöönpanon säännöllisellä
valvonnalla, jota Euroopan parlamentti, 
kansalliset parlamentit ja neuvosto 
toteuttavat yhdessä SEUT-sopimuksen 
70 ja 71 artiklan mukaisesti;

on nyt täysivaltainen institutionaalinen 
toimija turvallisuuspolitiikan alalla ja että 
näin ollen parlamentilla on oikeus 
osallistua aktiivisesti sisäisen 
turvallisuusstrategian ja sen piirteiden ja 
painopisteiden määrittämiseen sekä näiden 
välineiden arvioimiseen, muun muassa 
sisäisen turvallisuusstrategian 
täytäntöönpanon valvonnalla, jota 
Euroopan parlamentti, kansalliset 
parlamentit ja neuvosto toteuttavat yhdessä 
SEUT-sopimuksen 70 ja 71 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
on nyt täysivaltainen institutionaalinen 
toimija turvallisuuspolitiikan alalla ja että 
näin ollen parlamentilla on oikeus 
osallistua aktiivisesti sisäisen 
turvallisuusstrategian ja sen piirteiden ja 
painopisteiden määrittämiseen sekä näiden 
välineiden arvioimiseen, muun muassa 
sisäisen turvallisuusstrategian 
täytäntöönpanon säännöllisellä
valvonnalla, jota Euroopan parlamentti, 
kansalliset parlamentit ja neuvosto 
toteuttavat yhdessä SEUT-sopimuksen 
70 ja 71 artiklan mukaisesti;

31. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
on nyt täysivaltainen institutionaalinen 
toimija turvallisuuspolitiikan alalla ja että 
näin ollen parlamentilla on oikeus 
osallistua aktiivisesti sisäisen 
turvallisuusstrategian ja sen piirteiden ja 
painopisteiden määrittämiseen sekä näiden 
välineiden arvioimiseen, muun muassa 
sisäisen turvallisuusstrategian 
täytäntöönpanon valvonnalla, jota
Euroopan parlamentti, kansalliset 
parlamentit ja neuvosto toteuttavat yhdessä 
SEUT-sopimuksen 70 ja 71 artiklan 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 172
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
on nyt täysivaltainen institutionaalinen 
toimija turvallisuuspolitiikan alalla ja että 
näin ollen parlamentilla on oikeus 
osallistua aktiivisesti sisäisen 
turvallisuusstrategian ja sen piirteiden ja 
painopisteiden määrittämiseen sekä näiden 
välineiden arvioimiseen, muun muassa 
sisäisen turvallisuusstrategian 
täytäntöönpanon säännöllisellä 
valvonnalla, jota Euroopan parlamentti, 
kansalliset parlamentit ja neuvosto 
toteuttavat yhdessä SEUT-sopimuksen 
70 ja 71 artiklan mukaisesti;

31. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
on nyt täysivaltainen institutionaalinen 
toimija turvallisuuspolitiikan alalla ja että 
näin ollen parlamentilla on oikeus 
osallistua aktiivisesti sisäisen 
turvallisuusstrategian ja sen piirteiden ja 
painopisteiden määrittämiseen sekä näiden 
välineiden arvioimiseen, muun muassa 
sisäisen turvallisuusstrategian 
täytäntöönpanon säännöllisellä 
valvonnalla, jota Euroopan parlamentti, 
kansalliset parlamentit ja neuvosto 
toteuttavat yhdessä SEUT-sopimuksen 
70 ja 71 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
Euroopan parlamentin olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa sisäisten 
turvallisuuspolitiikkojen arvioinnissa ja 
määrittelyssä, koska niillä on syvällinen 
vaikutus kaikkien EU:ssa asuvien 
perusoikeuksiin; korostaa siksi tarvetta 
varmistaa, että nämä politiikat ovat 
ainoan suoraan demokraattista valvontaa 
varten valitun Euroopan unionin 
toimielimen toimivallan alaisia;

Or. en

Tarkistus 173
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
asianmukaisella tavalla;

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
sisäistä turvallisuutta koskevien 
politiikkojen ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa, vaikutuksia ja 
konkreettisia tuloksia arvioidaan ja että
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ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
asianmukaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 174
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
asianmukaisella tavalla;

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
asianmukaisella tavalla ja että niistä 
käydään demokraattista keskustelua EU:n 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
asianmukaisella tavalla;

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
asianmukaisella tavalla; panee merkille 
Europolin analyysien hyödyllisyyden tässä 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 176
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
asianmukaisella tavalla;

32. katsoo, että tehokas sisäisen 
turvallisuuden strategia edellyttää sitä, että 
ratkaisua vaativia uhkia analysoidaan 
riippumattomasti ja perusteellisesti 
erityisesti ottaen huomioon sisäisen 
turvallisuuspolitiikan tarpeellisuuden ja 
oikeasuhteisuuden arvioiminen niin, että 
arvioidaan loppujen lopuksi kunkin 
lainsäädäntövälineen jatkuvaa tarvetta;

Or. en

Tarkistus 177
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että nykyinen sisäisen 
turvallisuuden strategia on voimassa 
vuoteen 2014 saakka; kehottaa komissiota 
käynnistämään uuden sisäisen 
turvallisuuden strategian valmistelun 
vuosiksi 2015–2019, jossa otetaan 
huomioon Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo ja perusoikeuskirjan 
sisällyttäminen unionin oikeuteen; pyytää, 
että ennen uuden strategian hyväksymistä 
neuvosto ottaa asianmukaisella tavalla 
huomioon parlamentin panoksen uuden 
sisäisen turvallisuuden strategian 
laatimiseen;

33. korostaa, että nykyinen sisäisen 
turvallisuuden strategia on voimassa 
vuoteen 2014 saakka; kehottaa komissiota 
käynnistämään uuden sisäisen 
turvallisuuden strategian valmistelun 
vuosiksi 2015–2019, jossa otetaan 
huomioon Lissabonin sopimuksen 
voimaantulo ja perusoikeuskirjan 
sisällyttäminen unionin oikeuteen; pyytää, 
että ennen uuden strategian hyväksymistä 
neuvosto ottaa asianmukaisella tavalla 
huomioon parlamentin panoksen – ja 
Europolin toteuttamia riskianalyysejä –
uuden sisäisen turvallisuuden strategian 
laatimiseen;

Or. fr
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Tarkistus 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. kehottaa tekemään 
tietosuojapaketista kattavan sopimuksen, 
jolla varmistetaan rekisteröityjien 
yhdenmukainen ja korkeatasoinen suoja 
ja yritysten yhdenvertaiset lähtökohdat;
pitää tätä vapaan kaupan sekä 
poliisiyhteistyön ja oikeudellisen 
yhteistyön ennakkoedellytyksenä;

Or. en

Tarkistus 179
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; 
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja;

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla ja 
puutteelliseen vastuuvelvollisuuteen 
kansalaisille ja maahanmuuttajille;
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja, käyttämällä keräysmenetelmiä, 
joissa kunnioitetaan oikeutta 
yksityisyyteen, ihmisarvoa ja 
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syrjimättömyyttä ja noudatetaan ja 
kunnioitetaan epäilyksenalaisten 
perusoikeuksia; kehottaa komissiota 
esittämään pikaisesti ehdotuksia, joiden 
perusteella kolmannen pilarin nojalla 
hyväksytyt rajatylittävän poliisiyhteistyön 
välineet – kuten Prümin päätös ja Ruotsin 
aloite – saatetaan Lissabonin sopimuksen 
oikeudellisen kehyksen alaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 180
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; 
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja;

34. katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia lainvalvontaan 
Euroopan laajuisen rikollisuuden 
torjumiseksi käytettävissä olevia
asiakirjoja, kanavia ja välineitä, on 
monimutkainen ja hajanainen ja johtaa 
käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla;
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatoimia sekä 
niiden demokraattista ja oikeudellista 
valvontaa voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan perusoikeudet, 
kuten tehokas tietosuoja;

Or. en

Tarkistus 181
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; 
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja;

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; 
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja, käyttämällä keräysmenetelmiä, 
joissa kunnioitetaan oikeutta 
yksityisyyteen, ihmisarvoa ja 
syrjimättömyyttä sekä noudatetaan ja 
kunnioitetaan epäilyksenalaisten 
perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 182
Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla;
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja, harjoittaa yhteistyötä ja tarjota sen 
erillisvirastoille riittävä rahoitus; katsoo, 
että nykyinen tilanne, jossa käytetään 
erilaisia asiakirjoja, kanavia ja välineitä, on 
monimutkainen ja hajanainen; katsoo, että 
se johtaa mahdolliseen avoimuuden ja 
koordinoinnin puutteeseen eri toimijoiden 
keskuudessa; kehottaa suuntamaan katseet 
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jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja;

tulevaisuuteen sen osalta, miten 
lainvalvontatietojen jakamista voidaan 
kehittää ja optimoida EU:ssa samalla kun 
taataan tehokas tietosuoja;

Or. en

Tarkistus 183
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; 
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja;

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen; kehottaa suuntamaan 
katseet tulevaisuuteen sen osalta, miten 
lainvalvontatietojen jakamista voidaan 
kehittää ja optimoida EU:ssa samalla kun 
taataan tehokas tietosuoja; toteaa, että on 
syytä vahvistaa lainvalvontaviranomaisten 
välistä luottamusta tiedonvaihdon 
edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 184
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
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vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; 
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja;

vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja hajanainen 
ja johtaa käytettävissä olevien välineiden 
tehottomuuteen ja riittämättömään 
demokraattiseen valvontaan EU:n tasolla; 
kehottaa suuntamaan katseet tulevaisuuteen 
sen osalta, miten lainvalvontatietojen 
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja, joka turvaa henkilöllisyyden 
luottamuksellisuuden;

Or. en

Tarkistus 185
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, ja korostaa tämän 
vuoksi sitä, että on tärkeää vaihtaa 
eurooppalaisia lainvalvontaa koskevia 
tietoja; katsoo, että nykyinen tilanne, jossa 
käytetään erilaisia asiakirjoja, kanavia ja 
välineitä, on monimutkainen ja 
hajanainen ja johtaa käytettävissä olevien 
välineiden tehottomuuteen ja 
riittämättömään demokraattiseen 
valvontaan EU:n tasolla; kehottaa 
suuntamaan katseet tulevaisuuteen sen 
osalta, miten lainvalvontatietojen
jakamista voidaan kehittää ja optimoida 
EU:ssa samalla kun taataan tehokas 
tietosuoja;

34. toteaa, että rajat ylittävät rikokset 
lisääntyvät EU:ssa, mutta on huolestunut 
demokraattisen valvonnan puutteesta sekä 
riittämättömästä perusoikeuksien 
suojelusta EU:n rajat ylittävässä 
rikollisuuden vastaisessa yhteistyössä 
koskien erityisesti sitä, että 
lainvalvontaviranomaisten pääsy 
henkilötietoja sisältäviin digitaalisiin 
tietokantoihin on lisääntynyt; kehottaa 
suuntamaan katseet tulevaisuuteen sen 
osalta, miten lainvalvontayhteistyötä ja
tietojen jakamista voidaan kehittää ja 
optimoida EU:ssa samalla kun taataan 
tehokas tietosuoja;

Or. en
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Tarkistus 186
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. on tyytyväinen Eurooppa-neuvoston 
jatkuvaa tiedottamista COSIlle koskevaan 
aloitteeseen, mutta katsoo, että on 
ratkaisevaa perustaa tiedotuskanava, joka 
on helposti ja turvallisesti EU:n 
kansalaisten käytettävissä ja joka auttaa 
paljastamaan ihmiskauppa- ja 
lapsiorjuustapauksia;

Or. en

Tarkistus 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. vastustaa ajatusta ennakoivasta 
poliisitoiminnasta silloin, kun ei ole 
alustavaa epäilyä, erityisesti EU:n PNR-
ehdotusta ja ajatusta EU:n terrorismin 
rahoituksen jäljittämisjärjestelmästä; 
kehottaa komissiota kumoamaan tietojen 
säilyttämistä koskevan direktiivin;

Or. en

Tarkistus 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
komission ehdotukseen, joka koskee 
rikoksen tuottaman hyödyn 
takavarikoimista ja toivoo, että uudistus 
hyväksytään pikaisesti; muistuttaa, että 
rikoksen tuottaman hyödyn 
takavarikoiminen on yksi tehokkaimmista 
keinoista, joilla torjutaan 
rikollisjärjestöjen toimintaa;

Or. fr

Tarkistus 189
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
34 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 b. kehottaa komissiota rohkaisemaan 
jäsenvaltioita perustamaan tunnetuille 
prostituutioalueille tukikeskuksia, jotka 
tarjoaisivat uhreille psykologista tukea ja 
apua välittömään fyysiseen toipumiseen.

Or. en

Tarkistus 190
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
34 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 b. pitää valitettavana unionin PNR-
järjestelmän käyttöön ottamiseksi käytyjen 
neuvottelujen viivästymistä;

Or. fr
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Tarkistus 191
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota esittämään 
pikaisesti ehdotuksia, joiden perusteella 
kolmannen pilarin nojalla hyväksytyt 
rajatylittävän poliisiyhteistyön välineet –
kuten Prümin päätös ja Ruotsin aloite –
saatetaan Lissabonin sopimuksen 
oikeudellisen kehyksen alaisuuteen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota esittämään 
pikaisesti ehdotuksia, joiden perusteella 
kolmannen pilarin nojalla hyväksytyt 
rajatylittävän poliisiyhteistyön välineet –
kuten Prümin päätös ja Ruotsin aloite –
saatetaan Lissabonin sopimuksen 
oikeudellisen kehyksen alaisuuteen;

35. kehottaa komissiota harkitsemaan 
ehdotuksia, joiden perusteella kolmannen 
pilarin nojalla hyväksytyt rajatylittävän 
poliisiyhteistyön välineet – kuten Prümin 
päätös ja Ruotsin aloite – saatetaan 
Lissabonin sopimuksen oikeudellisen 
kehyksen alaisuuteen, vain silloin, kun 
lisäsääntelylle on oikeutettu tarve ja 
ehdotus parantaa välinettä;

Or. en

Tarkistus 193
Monika Hohlmeier



AM\1001332FI.doc 109/172 PE516.857v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
uudeksi Europolia koskevaksi asetukseksi 
ja toivoo, että tässä tärkeässä 
lainsäädäntöasiassa edetään nopeasti, jotta 
Europol voidaan saattaa Lissabonin 
sopimuksen mukaiseksi mahdollisimman 
pian;

36. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
uudeksi Europolia koskevaksi asetukseksi 
ja toivoo, että tässä tärkeässä 
lainsäädäntöasiassa edetään nopeasti, jotta 
Europol pystyy tehokkaammin 
toteuttamaan tehtävänsä rajatylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 194
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
uudeksi Europolia koskevaksi asetukseksi 
ja toivoo, että tässä tärkeässä 
lainsäädäntöasiassa edetään nopeasti, jotta 
Europol voidaan saattaa Lissabonin 
sopimuksen mukaiseksi mahdollisimman 
pian;

36. on tyytyväinen oikeusperustan 
muuttamiseen ja edistykseen, jota on 
saavutettu Europol-virastoon nähden, 
mitä komissio on esittänyt liittyen 
ehdotukseen uudeksi Europolia koskevaksi 
asetukseksi ja toivoo, että tässä tärkeässä 
lainsäädäntöasiassa edetään nopeasti, jotta 
Europol voidaan saattaa Lissabonin 
sopimuksen mukaiseksi mahdollisimman 
pian;

Or. fr

Tarkistus 195
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. on tyytyväinen komission ehdotukseen
uudeksi Europolia koskevaksi asetukseksi 
ja toivoo, että tässä tärkeässä 
lainsäädäntöasiassa edetään nopeasti, jotta 
Europol voidaan saattaa Lissabonin 
sopimuksen mukaiseksi mahdollisimman 
pian;

36. panee merkille komission ehdotuksen
uudeksi Europolia koskevaksi asetukseksi 
ja toivoo, että tässä tärkeässä 
lainsäädäntöasiassa edetään nopeasti, jotta 
Europol voidaan saattaa Lissabonin 
sopimuksen mukaiseksi mahdollisimman 
pian; painottaa, että Europolia koskeva 
asetus on tarkistettava noudattaen täysin 
demokraattisia arvoja ja periaatteita, 
perusoikeuksia sekä suhteellisuuden ja 
tarpeellisuuden periaatteita; katsoo, että 
tässä mielessä luettelon Europolin 
toimivaltaan kuuluvista rikoksista olisi 
oltava mahdollisimman selkeä, jotta 
vältetään päällekkäisyydet kansallisten 
viranomaisten kanssa;

Or. en

Tarkistus 196
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
36 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vahvistaa uudelleen olevansa sitoutunut 
pyrkimään vastuun kantamiseen EU:n ja 
kansallisella tasolla unionin 
osallisuudesta ihmisoikeusrikkomuksiin, 
joita on tehty CIA:n poikkeuksellisia 
luovutuksia ja salaisia pidätyksiä 
koskevien ohjelmien yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin 
täytäntöön Euroopan parlamentin 
syyskuussa 2012 hyväksytyn mietinnön 
suositukset;

Or. en
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Tarkistus 197
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. pitää valitettavana, että direktiivin 
2006/24/EY arviointia ei ole seurattu; 
kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, joka kumoaa 
tietojen säilyttämisen kehyksen 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 198
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. pitää hyvin valitettavana, että 
terrorismin torjunnassa ei ole saavutettu 
edistystä; toteaa erityisesti, että 
terrorismin rahoittamisen ehkäisemisen ja 
seurannan alalla on vielä paljon tehtävää; 
kehottaa kehittämään politiikkaa, jotta 
ehkäistään erityisesti nuorten 
mielipiteiden jyrkkenemistä ja pyritään 
havaitsemaan se varhaisessa vaiheessa;

Or. fr

Tarkistus 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. toteaa, että esimerkiksi huume- ja 
ihmiskauppaa käydään jatkuvasti 
Euroopan unionissa ja että on tarpeen 
vahvistaa unionin politiikkaa tällä alalla;

Or. fr

Tarkistus 200
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
36 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 c. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionilla ei ole vielä asianmukaisia 
välineitä luonnonkatastrofien tai ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisemiseksi 
ja niihin reagoimiseksi;

Or. fr

Tarkistus 201
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
36 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 d. kehottaa lisäämään yhteisille 
tutkintaryhmille myönnettyjä varoja 
välttäen kaikenlaista liiallista byrokratiaa;

Or. fr

Tarkistus 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
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Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
36 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 e. kehottaa vahvistamaan politiikkaa, 
jolla pyritään suojelemaan lapsia 
kaikenlaiselta väkivallalta, myös 
digitaalisessa ympäristössä;

Or. fr

Tarkistus 203
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on tyytyväinen, että neuvottelut 
Schengen-alueen hallinnointia koskevasta 
lainsäädäntöpaketista on saatu päätökseen; 
kehottaa komissiota täyttämään tehtävänsä 
Schengen-aluetta koskevien arviointien 
koordinaattorina sekä perussopimusten 
valvojana, jotta vältetään kaikki tilanteet, 
jotka voisivat vaarantaa Schengen-alueen 
toiminnan; toistaa kantansa, että 
Schengen-alue olisi viipymättä 
laajennettava kattamaan myös Romania 
ja Bulgaria;

37. on tyytyväinen, että neuvottelut 
Schengen-alueen hallinnointia koskevasta 
lainsäädäntöpaketista on saatu päätökseen; 
kehottaa komissiota täyttämään tehtävänsä 
Schengen-aluetta koskevien arviointien 
koordinaattorina sekä perussopimusten 
valvojana, jotta vältetään kaikki tilanteet, 
jotka voisivat vaarantaa Schengen-alueen 
toiminnan; 

Or. en

Tarkistus 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
37 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on tyytyväinen, että neuvottelut 
Schengen-alueen hallinnointia 
koskevasta lainsäädäntöpaketista on saatu 
päätökseen; kehottaa komissiota 
täyttämään tehtävänsä Schengen-aluetta 
koskevien arviointien koordinaattorina 
sekä perussopimusten valvojana, jotta 
vältetään kaikki tilanteet, jotka voisivat 
vaarantaa Schengen-alueen toiminnan; 
toistaa kantansa, että Schengen-alue olisi 
viipymättä laajennettava kattamaan myös 
Romania ja Bulgaria;

37. kehottaa komissiota täyttämään 
tehtävänsä Schengen-aluetta koskevien 
arviointien koordinaattorina sekä 
perussopimusten valvojana, jotta vältetään 
kaikki tilanteet, jotka voisivat vaarantaa 
Schengen-alueen toiminnan; toistaa 
kantansa, että Schengen-alue olisi 
viipymättä laajennettava kattamaan myös 
Romania ja Bulgaria;

Or. en

Tarkistus 205
Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on tyytyväinen, että neuvottelut 
Schengen-alueen hallinnointia koskevasta 
lainsäädäntöpaketista on saatu päätökseen; 
kehottaa komissiota täyttämään tehtävänsä 
Schengen-aluetta koskevien arviointien 
koordinaattorina sekä perussopimusten 
valvojana, jotta vältetään kaikki tilanteet, 
jotka voisivat vaarantaa Schengen-alueen 
toiminnan; toistaa kantansa, että 
Schengen-alue olisi viipymättä 
laajennettava kattamaan myös Romania 
ja Bulgaria;

37. on tyytyväinen, että neuvottelut 
Schengen-alueen hallinnointia koskevasta 
lainsäädäntöpaketista on saatu päätökseen; 
kehottaa komissiota täyttämään tehtävänsä 
Schengen-aluetta koskevien arviointien 
koordinaattorina sekä perussopimusten 
valvojana, jotta vältetään kaikki tilanteet, 
jotka voisivat vaarantaa Schengen-alueen 
toiminnan; on huolissaan tämänhetkisistä 
tapahtumista, kuten perusoikeuksien 
rikkomuksista ja poliisiväkivallasta 
Bulgariassa; ilmaisee huolensa 
perustuslakituomioistuimen 
riippumattomuudesta ja 
oikeusjärjestyksestä Romaniassa ja 
Bulgariassa; tukee ja kannustaa 
komissiota tukemaan kaikkia Bulgarian 
ja Romanian pyrkimyksiä liittyä 
Schengen-alueeseen mahdollisimman 
pian;
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Or. en

Tarkistus 206
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on tyytyväinen, että neuvottelut 
Schengen-alueen hallinnointia koskevasta 
lainsäädäntöpaketista on saatu päätökseen; 
kehottaa komissiota täyttämään tehtävänsä 
Schengen-aluetta koskevien arviointien 
koordinaattorina sekä perussopimusten 
valvojana, jotta vältetään kaikki tilanteet, 
jotka voisivat vaarantaa Schengen-alueen 
toiminnan; toistaa kantansa, että 
Schengen-alue olisi viipymättä 
laajennettava kattamaan myös Romania 
ja Bulgaria;

37. on tyytyväinen, että neuvottelut 
Schengen-alueen hallinnointia koskevasta 
lainsäädäntöpaketista on saatu päätökseen; 
kehottaa komissiota täyttämään tehtävänsä 
puolueettomasti, jotta Romanian ja 
Bulgarian liittymistä unioniin voidaan 
arvioida ilman ideologisia paineita;

Or. it

Tarkistus 207
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. katsoo, että tarkastusten puuttuminen 
sisärajoilta on yksi tärkeimmistä Euroopan 
yhdentymisen saavutuksista; pyytää 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, ettei sisärajoilla tehdä 
tarkastuksia, ja vastustaa jyrkästi kaikki 
yrityksiä rajoittaa henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta;

38. katsoo, että tarkastusten puuttuminen 
sisärajoilta on yksi tärkeimmistä Euroopan 
yhdentymisen saavutuksista; 

Or. en



PE516.857v01-00 116/172 AM\1001332FI.doc

FI

Tarkistus 208
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. katsoo, että tarkastusten puuttuminen 
sisärajoilta on yksi tärkeimmistä Euroopan 
yhdentymisen saavutuksista; pyytää 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, ettei sisärajoilla tehdä 
tarkastuksia, ja vastustaa jyrkästi kaikki 
yrityksiä rajoittaa henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta;

38. katsoo, että tarkastusten puuttuminen 
sisärajoilta on yksi tärkeimmistä Euroopan 
yhdentymisen saavutuksista;

Or. it

Tarkistus 209
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. katsoo, että tarkastusten puuttuminen 
sisärajoilta on yksi tärkeimmistä Euroopan 
yhdentymisen saavutuksista; pyytää 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, ettei sisärajoilla tehdä 
tarkastuksia, ja vastustaa jyrkästi kaikki
yrityksiä rajoittaa henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta;

38. katsoo, että tarkastusten puuttuminen 
sisärajoilta on yksi tärkeimmistä Euroopan 
yhdentymisen saavutuksista; pyytää 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, ettei sisärajoilla tehdä 
tarkastuksia, ja vastustaa jyrkästi kaikkia
perusteettomia yrityksiä rajoittaa 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta;

Or. fr

Tarkistus 210
Timothy Kirkhope
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Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, 
että on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden 
tehtäväksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 211
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että Schengen-
alueen ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi 
pikaisesti, kun otetaan huomioon niihin 
kohdistuva suuri paine sekä niiden 
strateginen merkitys unionin kaikkien 
muiden poliittisten toimien 
toteuttamisessa;

Or. it

Tarkistus 212
Claude Moraes
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Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi, 
ja heillä on oltava suojelun 
ihmisoikeusstandardeja koskeva koulutus 
sekä tukenaan lakimiehiä, 
ihmisoikeushenkilöstöä, tulkkeja ja 
lääkintäalan työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden 
tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on hoidettava 
noudattaen korkeimpia yhteisiä 
standardeja;

Or. en

Tarkistus 214
Sarah Ludford



AM\1001332FI.doc 119/172 PE516.857v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi 
ja heillä on oltava suojelun 
ihmisoikeusstandardeja koskeva koulutus;

Or. en

Tarkistus 215
Jacek Protasiewicz

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden 
tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
39 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä, jotta vahvistetaan 
ulkorajojen valvontaa; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi;

Or. fr

Tarkistus 217
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden 
tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 218
Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 39. toteaa, että Schengen-alue on 
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eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava
eurooppalaisten rajavartijoiden tehtäväksi;

ainutlaatuinen ja sitä on kehitetty tähän 
asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että on 
pohdittava sen kehittämistä myös pitkällä 
aikavälillä; katsoo, että tulevaisuudessa 
Schengen-alueen ulkorajojen valvonta on 
hoidettava eurooppalaisten rajavartijoiden 
tuella;

Or. en

Tarkistus 219
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; katsoo kuitenkin, että 
on pohdittava sen kehittämistä myös 
pitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tulevaisuudessa Schengen-alueen 
ulkorajojen valvonta on annettava 
eurooppalaisten rajavartijoiden 
tehtäväksi;

39. toteaa, että Schengen-alue on 
eräänlainen laboratorio, jota on kehitetty 
tähän asti vähitellen; pitää kuitenkin 
valitettavana kasvavaa suuntausta 
yhdistää sisäinen liikkumisen vapaus 
ulkorajojen sulkemiseen ja valvomiseen 
enenevässä määrin; on huolestunut tästä 
kehityksestä, jossa maahanmuuttajia 
pidetään uhkatekijöinä tai rikollisina ja 
turvapaikkaoikeutta heikennetään 
lisäämällä esteitä EU:hun pääsylle; 
katsoo siksi, että on pohdittava Schengen-
alueen kehittämistä myös pitkällä 
aikavälillä ja silloin on otettava huomioon 
maahanmuuttajien ja kansainvälistä 
suojelua tarvitsevien ihmisten 
perusoikeudet;

Or. en

Tarkistus 220
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
40 kohta



PE516.857v01-00 122/172 AM\1001332FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Frontexin 
toimeksiannon uudistamiseen ja Eurosuria 
koskevaan sopimukseen; katsoo, että 
merirajojen valvontaa koskevista uusista 
säännöistä on sovittava mahdollisimman 
pian, että muuttajien hengen pelastaminen 
on asetettava etusijalle ja että 
palautuskiellon periaatetta on noudatettava 
täysimääräisesti;

40. on tyytyväinen Frontexin 
toimeksiannon uudistamiseen ja Eurosuria 
koskevaan sopimukseen; katsoo, että 
merirajojen valvontaa koskevista uusista 
säännöistä on sovittava mahdollisimman 
pian ottaen huomioon vuonna 1948 
tehdyn YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 13 artiklan 
2 kohdan periaate ja vuonna 1951 tehdyn 
pakolaisten oikeusasemaa koskevan 
yleissopimuksen periaate, että muuttajien 
hengen pelastaminen on asetettava 
etusijalle ja että palautuskiellon periaatetta 
on noudatettava täysimääräisesti samoin 
kuin lasten ja ihmiskaupan uhrien 
oikeuksia; on tyytyväinen toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
(SIS II) onnistuneeseen käyttöönottoon 
sekä viisumitietojärjestelmän 
käyttöönoton jatkamiseen ja 
tietotekniikkaviraston (eu-LISA) 
perustamiseen näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, 
että näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; muistuttaa 
jälleen, että uusia 
rajaturvallisuusvälineitä tai suuria 
tiedontallennusjärjestelmiä olisi otettava 
käyttöön vasta, kun olemassa olevat 
välineet ovat täysin toimivia, turvallisia ja 
luotettavia; odottaa innokkaasti 
järjestelmien arviointeja, joista säädetään 
asiaa koskevissa säädöksissä;

Or. en

Tarkistus 221
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
40 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Frontexin 
toimeksiannon uudistamiseen ja 
Eurosuria koskevaan sopimukseen;
katsoo, että merirajojen valvontaa 
koskevista uusista säännöistä on sovittava 
mahdollisimman pian, että muuttajien 
hengen pelastaminen on asetettava 
etusijalle ja että palautuskiellon 
periaatetta on noudatettava 
täysimääräisesti;

40. katsoo, että merirajojen valvontaa 
koskevista uusista säännöistä on sovittava 
mahdollisimman pian;

Or. it

Tarkistus 222
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Frontexin 
toimeksiannon uudistamiseen ja Eurosuria 
koskevaan sopimukseen; katsoo, että 
merirajojen valvontaa koskevista uusista 
säännöistä on sovittava mahdollisimman 
pian, että muuttajien hengen pelastaminen 
on asetettava etusijalle ja että 
palautuskiellon periaatetta on noudatettava 
täysimääräisesti;

40. on tyytyväinen Frontexin 
toimeksiannon uudistamiseen ja Eurosuria 
koskevaan sopimukseen; katsoo, että 
merirajojen valvontaa koskevista uusista 
säännöistä on sovittava mahdollisimman 
pian, että muuttajien hengen pelastaminen 
on asetettava etusijalle ja että 
palautuskiellon periaatetta on noudatettava 
täysimääräisesti; katsoo, että henkien 
pelastaminen alkaa jo kolmannessa 
maassa ja yhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa olisi parannettava;

Or. en

Tarkistus 223
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
40 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Frontexin 
toimeksiannon uudistamiseen ja Eurosuria 
koskevaan sopimukseen; katsoo, että 
merirajojen valvontaa koskevista uusista 
säännöistä on sovittava mahdollisimman 
pian, että muuttajien hengen pelastaminen 
on asetettava etusijalle ja että 
palautuskiellon periaatetta on noudatettava
täysimääräisesti;

40. on tässä suhteessa tyytyväinen 
Frontexin toimeksiannon uudistamiseen 
niin, että siihen kuuluu 
ihmisoikeusstrategia muun muassa 
nimittämällä perusoikeusvaltuutettu, ja 
painottaa, että on tärkeää varmistaa 
viraston perusoikeusvelvollisuuksien 
noudattamisen riippumaton seuranta; 
katsoo, että kaikissa ulkorajojen (ilma-, 
maa- ja merirajojen) valvontaa koskevissa 
säännöissä on noudatettava 
maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien 
suojelun periaatetta ja sen on oltava 
niiden ohjenuorana; pahoittelee siksi sitä, 
että jotkin jäsenvaltiot eivät noudata 
palautuskiellon periaatetta, ja kehottaa 
Euroopan komissiota varmistamaan 
kaikin keinoin, myös taloudellisin, tämän 
periaatteen noudattamisen; korostaa 
tarvetta varmistaa, että kaikessa 
kolmansien maiden kanssa tehtävässä 
maahanmuuttoon liittyvässä yhteistyössä 
noudatetaan täysin 
turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja 
maahanmuuttajien oikeuksia ja että 
käytössä on seurantamekanismeja, joilla 
taataan ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
käytännössä; katsoo, että merirajojen 
valvontaa koskevista uusista säännöistä on 
sovittava mahdollisimman pian 
edellyttäen, että muuttajien hengen 
pelastaminen asetetaan etusijalle ja että 
palautuskiellon periaatetta noudatetaan
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 224
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. tuomitsee EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden laimeat reaktiot erityisesti 
merellä kuolleiden määrään ja 
ihmisoikeusrikkomusten lisääntymiseen 
laittomien maahanmuuttajien pyrkiessä 
EU:hun; kehottaa komissiota kuulemaan 
parlamenttia, ennen kuin se allekirjoittaa 
mitään Frontexin ja kolmansien maiden 
välisiä sopimuksia; vaatii, että 
mainittuihin sopimuksiin on sisällytettävä 
korkean tason suojelu, jolla varmistetaan 
ihmisoikeuksien täydellinen 
kunnioittaminen, erityisesti palauttamisen 
sekä yhteisten etsintä-, pelastus- ja 
torjuntaoperaatioiden yhteydessä; 
muistuttaa jälleen kansainvälisten 
järjestöjen (erityisesti Euroopan 
neuvoston ja YK:n), perusoikeusviraston 
ja Euroopan oikeusasiamiehen eri 
raporteista, jotka koskevat EU:n 
ulkorajojen valvonnan vaikutuksia 
maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin sekä 
Frontexin ihmisoikeuksien 
kunnioittamista, ja kehottaa Euroopan 
unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita 
ryhtymään viipymättä tarvittaviin 
toimenpiteisiin näiden rikkomusten 
lopettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 225
Carmen Romero López

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. pyytää komissiota tiedottamaan 
vastaanottokeskusten tilanteesta ja niiden 
ihmisoikeustilanteesta sekä ryhtymään 
toimenpiteisiin ihmisoikeuksien 
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toteutumiseksi tulevaisuudessa;

Or. es

Tarkistus 226
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. on tyytyväinen toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
onnistuneeseen käyttöönottoon sekä 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton 
jatkamiseen ja tietotekniikkaviraston (eu-
LISA) perustamiseen näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, 
että näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; muistuttaa 
jälleen, että uusia 
rajaturvallisuusvälineitä tai suuria 
tiedontallennusjärjestelmiä olisi otettava 
käyttöön vasta, kun olemassa olevat 
välineet ovat täysin toimivia, turvallisia ja 
luotettavia; odottaa innokkaasti 
järjestelmien arviointeja, joista säädetään 
asiaa koskevissa säädöksissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. on tyytyväinen toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
onnistuneeseen käyttöönottoon sekä 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton 

41. on tyytyväinen toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
onnistuneeseen käyttöönottoon sekä 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton 
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jatkamiseen ja tietotekniikkaviraston (eu-
LISA) perustamiseen näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, että 
näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; muistuttaa 
jälleen, että uusia 
rajaturvallisuusvälineitä tai suuria 
tiedontallennusjärjestelmiä olisi otettava 
käyttöön vasta, kun olemassa olevat 
välineet ovat täysin toimivia, turvallisia ja 
luotettavia; odottaa innokkaasti 
järjestelmien arviointeja, joista säädetään 
asiaa koskevissa säädöksissä;

jatkamiseen ja tietotekniikkaviraston (eu-
LISA) perustamiseen näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, että 
näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; odottaa 
innokkaasti järjestelmien arviointeja, joista 
säädetään asiaa koskevissa säädöksissä;

Or. fr

Tarkistus 228
Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. on tyytyväinen toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
onnistuneeseen käyttöönottoon sekä 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton 
jatkamiseen ja tietotekniikkaviraston (eu-
LISA) perustamiseen näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, että 
näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; muistuttaa 
jälleen, että uusia rajaturvallisuusvälineitä 
tai suuria tiedontallennusjärjestelmiä olisi 
otettava käyttöön vasta, kun olemassa 
olevat välineet ovat täysin toimivia, 
turvallisia ja luotettavia; odottaa 
innokkaasti järjestelmien arviointeja, joista 
säädetään asiaa koskevissa säädöksissä;

41. pitää valitettavana toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
viivästynyttä käyttöönottoa ja sen 
kasvaneita kustannuksia sekä 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton 
jatkamista ja tietotekniikkaviraston (eu-
LISA) perustamista näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, että 
näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; muistuttaa 
jälleen, että uusia rajaturvallisuusvälineitä 
tai suuria tiedontallennusjärjestelmiä olisi 
otettava käyttöön vasta, kun olemassa 
olevat välineet ovat välttämättömiä, täysin 
toimivia, turvallisia ja luotettavia; odottaa 
innokkaasti järjestelmien arviointeja, joista 
säädetään asiaa koskevissa säädöksissä;

Or. en
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Tarkistus 229
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. on tyytyväinen toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
onnistuneeseen käyttöönottoon sekä 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton 
jatkamiseen ja tietotekniikkaviraston (eu-
LISA) perustamiseen näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, että 
näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; muistuttaa 
jälleen, että uusia rajaturvallisuusvälineitä 
tai suuria tiedontallennusjärjestelmiä olisi 
otettava käyttöön vasta, kun olemassa 
olevat välineet ovat täysin toimivia, 
turvallisia ja luotettavia; odottaa 
innokkaasti järjestelmien arviointeja, 
joista säädetään asiaa koskevissa 
säädöksissä;

41. panee merkille toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 
onnistuneen käyttöönoton sekä 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton 
jatkamisen ja tietotekniikkaviraston (eu-
LISA) perustamisen näiden järjestelmien 
operatiivista hallintaa varten; korostaa, että 
näiden uusien järjestelmien on nyt 
kestettävä päivittäistä käyttöä; muistuttaa 
jälleen, että uusia rajaturvallisuusvälineitä 
tai suuria tiedontallennusjärjestelmiä olisi 
otettava käyttöön vasta, kun olemassa 
olevat välineet ovat täysin toimivia, 
turvallisia ja luotettavia; kehottaa 
komissiota arvioimaan kaikkia
järjestelmiä, joista säädetään asiaa 
koskevissa säädöksissä;

Or. en

Tarkistus 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. kehottaa vahvistamaan 
lähdeasiakirjojen turvallisuutta, jotta 
lisätään henkilöllisyystodistuksien 
luotettavuutta Euroopan unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
41 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 b. painottaa, että on tärkeää käyttää 
kaikkia saatavilla olevia keinoja, kuten 
uutta tekniikkaa, ulkorajojen valvonnan 
vahvistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 232
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
41 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 c. muistuttaa, että on tärkeää torjua 
laitonta kaupankäyntiä ja salakuljetusta 
rajoilla ja erityisesti laittoman 
maahantulon järjestämistä;

Or. fr

Tarkistus 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii tehostamaan huomattavasti 
viisumisäännöstön täytäntöönpanoa ja 
yhdenmukaistamaan viisumimenettelyjä 
ja -käytäntöjä; katsoo, että yhteisistä 
viisumikeskuksista olisi tultava yleinen 
käytäntö; kehottaa käymään toimielinten 

42. on tyytyväinen viisumisäännöstön 
täytäntöönpanossa ja viisumimenettelyjen 
ja -käytäntöjen yhdenmukaistamisessa 
tapahtuneeseen edistykseen; katsoo, että 
yhteiset viisumikeskukset ovat 
osoittautuneet hyödylliseksi välineeksi; 
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välistä keskustelua yhteisen 
viisumipolitiikan tavoitteista;

katsoo, että toimielinten välinen 
keskustelu yhteisen viisumipolitiikan 
tavoitteista voi olla hyödyllistä, kun 
kehitetään viisumimenettelyjen 
yhdenmukaistamisen jatkovaiheita, kuten 
yhteisiä sääntöjä viisumien 
myöntämiselle;

Or. en

Tarkistus 234
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. vaatii tehostamaan huomattavasti 
viisumisäännöstön täytäntöönpanoa ja 
yhdenmukaistamaan viisumimenettelyjä 
ja -käytäntöjä; katsoo, että yhteisistä 
viisumikeskuksista olisi tultava yleinen 
käytäntö; kehottaa käymään toimielinten 
välistä keskustelua yhteisen 
viisumipolitiikan tavoitteista;

42. vaatii tehostamaan huomattavasti 
viisumisäännöstön täytäntöönpanoa; 
kehottaa komissiota hyödyntämään tässä 
mielessä kaikin tavoin valtuuksiaan 
perussopimusten valvojana; kehottaa 
käymään toimielinten välistä keskustelua 
yhteisen viisumipolitiikan tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 235
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 a. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita lisäämään 
työntekijöiden liikkuvuutta sallimalla 
väliaikaiset viisumit ja helpottamalla jo 
järjestelmässä olevien 
uudelleenhakuprosessia; katsoo, että se 
lisäisi tehokkaasti työntekijöiden 
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liikkuvuutta takaamalla 
oikeusvarmuuden ja lisäämällä EU:n 
sisäistä liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 236
Jacek Protasiewicz

Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 a. kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen nykyisiä Euroopan unionin ja 
sen itänaapurien välisiä
viisumimenettelyjen helpottamista 
koskevia sopimuksia ja työskentelemään 
viisumivapaan matkustusalueen puolesta 
ihmisten välisten suorien yhteyksien 
mahdollistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 237
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 10

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat Ihmiskauppa

Or. en

Tarkistus 238
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 10 a (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota käsittelemään ihmiskauppaa 
kattavasti yhdistämällä rikollisen 
käyttäytymisen ja rikokset niiden 
ennaltaehkäisyyn ja uhrien suojeluun; 
pyytää, että tähän osallistuisi useampia 
erillisvirastoja, kuten EASO, EIGE ja 
FRA;

Or. en

Tarkistus 239
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 10 b (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
asianmukaisesti täytäntöön 5. huhtikuuta 
2011 annetun direktiivin ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta sekä 
noudattamaan asiaankuuluvia 
kansainvälisiä välineitä, kuten 
vuonna 1949 tehtyä YK:n yleissopimusta 
ihmisten kaupasta ja toisten 
prostituutiosta hyötymisen 
tukahduttamisesta;

Or. en

Tarkistus 240
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 10 c (uusi)



AM\1001332FI.doc 133/172 PE516.857v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään rahoitusta ohjelmille, joilla 
tuetaan ihmiskaupan uhrien, erityisesti 
prostituoituina työskentelevien naisten, 
irtautumista tilanteestaan;

Or. en

Tarkistus 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 10 d (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota varmistamaan, että 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin 
tehtävä vakinaistetaan, jotta varmistetaan 
5. huhtikuuta 2011 ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta
annetun direktiivin täytäntöönpano ja 
kattava ja yhtenäinen lähestymistapa 
EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 242
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, 
ettei laillista muuttoliikettä koskevassa 

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, 
ettei laillista muuttoliikettä koskevassa 
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lainsäädännössä ole edistetty riittävästi, ja 
pyytää tulevaisuudessa toteuttamaan 
tehokkaampia toimenpiteitä 
väestöhaasteisiin ja talouden tarpeisiin 
vastaamiseksi; katsoo myös, että 
maahanmuuttajien kotouttamiseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota;

lainsäädännössä ole edistetty riittävästi, ja 
pyytää tulevaisuudessa toteuttamaan 
tehokkaampia toimenpiteitä 
väestöhaasteisiin ja talouden tarpeisiin 
vastaamiseksi; katsoo myös, että lukuisten 
kolmansista maista tulevien kansalaisten 
maahanmuuton ja ulkorajojen ylittämisen 
sosiaalisen vaikutuksen arviointiin sekä
maahanmuuttajien kotouttamiseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota;

Or. it

Tarkistus 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, 
ettei laillista muuttoliikettä koskevassa 
lainsäädännössä ole edistetty riittävästi, ja 
pyytää tulevaisuudessa toteuttamaan 
tehokkaampia toimenpiteitä 
väestöhaasteisiin ja talouden tarpeisiin 
vastaamiseksi; katsoo myös, että 
maahanmuuttajien kotouttamiseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota;

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, 
ettei laillista muuttoliikettä koskevassa 
lainsäädännössä ole edistetty riittävästi, ja 
pyytää tulevaisuudessa toteuttamaan 
tehokkaampia toimenpiteitä 
väestöhaasteisiin ja talouden tarpeisiin 
vastaamiseksi työperäistä maahanmuuttoa 
koskevien lainsäädäntöehdotusten 
mukaisesti; katsoo myös, että 
maahanmuuttajien kotouttamiseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota; 
muistuttaa jälleen vuonna 1999 
Tampereella kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmistä, joissa todetaan 
että ”päättäväisemmällä 
kotouttamispolitiikalla olisi pyrittävä 
myöntämään heille (tarkoitetaan 
kolmansien maiden kansalaisia) sellaiset 
oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat 
verrattavissa unionin kansalaisten 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin”;
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Or. en

Tarkistus 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, 
ettei laillista muuttoliikettä koskevassa 
lainsäädännössä ole edistetty riittävästi, ja 
pyytää tulevaisuudessa toteuttamaan 
tehokkaampia toimenpiteitä 
väestöhaasteisiin ja talouden tarpeisiin 
vastaamiseksi; katsoo myös, että 
maahanmuuttajien kotouttamiseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota;

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; odottaa, että laillista 
muuttoliikettä koskevassa lainsäädännössä 
edistytään edelleen, ja pyytää 
tulevaisuudessa toteuttamaan 
tehokkaampia toimenpiteitä 
väestöhaasteisiin ja talouden tarpeisiin 
vastaamiseksi; katsoo myös, että 
maahanmuuttajien kotouttamiseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota;

Or. en

Tarkistus 245
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, 
ettei laillista muuttoliikettä koskevassa 
lainsäädännössä ole edistetty riittävästi, ja 
pyytää tulevaisuudessa toteuttamaan 
tehokkaampia toimenpiteitä
väestöhaasteisiin ja talouden tarpeisiin 
vastaamiseksi; katsoo myös, että 
maahanmuuttajien kotouttamiseen on 

43. muistuttaa Eurooppa-neuvoston 
korostavan Tukholman ohjelmassa, että 
”hyvin hallittu muuttoliike voi hyödyttää 
kaikkia osallisia”; pitää valitettavana sitä, 
ettei laillista muuttoliikettä koskevassa 
lainsäädännössä ole edistetty riittävästi ei 
pelkästään väestöhaasteisiin ja talouden 
tarpeisiin vastaamiseksi vaan myös sen 
varmistamiseksi, että maahanmuuttajia, 
myös siirtotyöläisiä, suojellaan hyvin 
määritellyillä säännöillä ja menettelyillä, 
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kiinnitettävä enemmän huomiota; jotka takaavat oikeudellisen selvyyden ja 
oikeusturvan ja tarjoavat siten myös 
valitus- ja muutoksenhakukeinoja; katsoo 
myös, että maahanmuuttajien 
kotouttamiseen kaksisuuntaisena 
prosessina on kiinnitettävä enemmän 
huomiota samoin kuin maahanmuuttajien 
perusoikeuksien valvontaan;

Or. en

Tarkistus 246
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
43 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43 a. kehottaa lisäämään pikaisesti 
avoimuutta ja vaatimaan, että kukin 
jäsenvaltio raportoi vuosittain kunkin 
määritetyn vähemmistöryhmän
edistymisestä työmarkkinoille 
integroitumisessa sekä tasa-arvopolitiikan 
vaikutuksista; kannustaa Euroopan 
komissiota laatimaan vuotuisista 
suuntauksista kertomuksen, jossa 
käsitellään sovittuja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevia 
vertailukelpoisia indikaattoreita, ja 
esittämään tavoitteita, muun muassa 
EU:n laajuisen uusien tulokkaiden, 
maassa pitkään oleskelleiden, maan 
kansalaisuuden ottaneiden, 
maahanmuuttajien lasten tilanteen 
seurannan, eriteltynä tasa-
arvoperusteiden (eettisten/rodullisten tai 
uskontoon/vakaumukseen, sukupuoleen, 
ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai 
vammaisuuteen perustuvien) mukaan, 
jotta voidaan mitata sosiaalista 
osallisuutta koskevan politiikan 
edistymistä ajan mittaan; tätä tarkoitusta 
varten olisi sovellettava avointa 
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koordinointimenetelmää;

Or. en

Tarkistus 247
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
43 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43 a. toteaa, että viimeaikaiset muutokset 
ja kuohunta Pohjois-Afrikassa ja Lähi-
idässä ovat lisänneet painetta EU:n itä- ja 
etelärajoilla; 

Or. en

Tarkistus 248
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
43 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43 b. vaatii ottamaan käyttöön yhtenäisen, 
vapaaehtoisen ja pysyvän EU:n sisäisen 
uudelleensijoittamista koskevan ohjelman 
kansainvälistä suojelua saaville; 

Or. en

Tarkistus 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Päätöslauselmaesitys
44 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti täytäntöön siitä alkaen, 
kun sitä sovelletaan;

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen, 
vaikkakaan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää koskevia 
neuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti, kattavasti ja kaikilta osin
täytäntöön siitä alkaen, kun sitä 
sovelletaan, ja että asiaankuuluvaa 
oikeuskäytäntöä noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 250
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti täytäntöön siitä alkaen, 
kun sitä sovelletaan;

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti täytäntöön siitä alkaen, 
kun sitä sovelletaan; kehottaa Euroopan 
turvapaikka-asioiden virastoa 
sisällyttämään tästä eteenpäin uuden 
lainsäädännön osaksi koulutustaan;

Or. es

Tarkistus 251
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
44 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti täytäntöön siitä alkaen, 
kun sitä sovelletaan;

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen, 
erityisesti ilman huoltajaa olevia 
alaikäisiä koskeviin parannuksiin; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti täytäntöön siitä alkaen, 
kun sitä sovelletaan;

Or. en

Tarkistus 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti täytäntöön siitä alkaen, 
kun sitä sovelletaan;

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että kaikki 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti ja kattavasti täytäntöön 
siitä alkaen, kun sitä sovelletaan;

Or. en

Tarkistus 253
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota valvomaan, että 
jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöpaketin 
asianmukaisesti täytäntöön siitä alkaen, 

44. on tyytyväinen turvapaikkoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin hyväksymiseen mutta 
korostaa kuitenkin, että siitä puuttuvat 
vaatimukset, jotka varmistavat suojelun 
korkean tason; kehottaa komissiota 
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kun sitä sovelletaan; valvomaan, että jäsenvaltiot panevat 
lainsäädäntöpaketin asianmukaisesti 
täytäntöön siitä alkaen, kun sitä 
sovelletaan, ja toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kansalliset lainsäädännöt ovat 
oikeuskäytännön kehityksen mukaisia;
kehottaa EASOa tukemaan tässä 
prosessissa jäsenvaltioita. muistuttaa 
jälleen, että turvapaikkoja koskeva 
lainsäädäntöpaketti muodostaa vain 
vähimmäispuitteet jäsenvaltioiden 
politiikalle tällä alalla, ja kannustaa 
jäsenvaltioita ylittämään siinä esitetyt 
vähimmäisvaatimukset ja varsinkin ne, 
jotka koskevat turvapaikanhakijoiden, 
erityisesti alaikäisten, säilöönottoa, 
heikommassa asemassa olevien oikeuksia 
ja nopeutettujen menettelyjen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 254
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
44 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) muistuttaa jälleen, että kansainvälinen 
oikeus, unionin säännöstö ja erityisesti 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntö olisi otettava huomioon 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
interventioissa avomerellä ja laadittaessa 
ulkorajojen valvontaa koskevia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 255
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
44 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

pitää valitettavana jatkuvaa ja 
järjestelmällistä käytäntöä, jossa 
maahanmuuttajia pidetään 
säilöönottokeskuksissa, mitä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hiljattain korosti; 
vaatii kehittämään edelleen ja ottamaan 
käyttöön vaihtoehtoja säilöönotolle, kuten 
paperittomien maahanmuuttajien 
laillistaminen selvien perusteiden 
mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 256
Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
44 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44 a. katsoo, että tulevaisuudessa olisi 
harkittava Dublinin yleissopimukseen 
perustuvan järjestelmän yhteydessä 
mahdollisuutta keskeyttää siirrot 
jäsenvaltioihin, joihin kohdistuu 
huomattavia maahanmuuttopaineita;

Or. en

Tarkistus 257
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää erittäin valitettavana, ettei Poistetaan.
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jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon 
periaatetta ole noudatettu SEUT-
sopimuksen 80 artiklan mukaisesti; 
katsoo, että tulevaisuudessa tarvitaan 
tehokkaampia ja konkreettisempia 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 258
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä;

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä; katsoo, 
että komission olisi tutkittava, olisiko 
mahdollista perustaa Euroopan unionin 
ulkorajoille aidosti eurooppalaisia 
turvapaikanhakijoiden keskuksia, joissa 
turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin 
ensin, sekä järjestelmää, jossa jaettaisiin 
vastuu monimutkaisemmista 
turvapaikkahakemuksista, joita ei voida 
käsitellä eurooppalaisissa 
turvapaikanhakijoiden keskuksissa;

Or. en

Tarkistus 259
Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
45 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä;

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tarvitaan tehokkaampia ja konkreettisempia 
toimenpiteitä, kuten EU:n jakoperusteen 
käyttö kansainvälistä suojelua saavien 
henkilöiden uudelleensijoittamiseen 
asianmukaisten indikaattorien 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 260
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä;

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti niiden 
jäsenvaltioiden haitaksi, jotka ovat 
voimakkaan siirtolaispaineen kohteena; 
katsoo, että tulevaisuudessa tarvitaan 
tehokkaampia ja konkreettisempia 
toimenpiteitä vahvistamalla yhteisöjen 
välistä yhteistyötä entisestään;

Or. it

Tarkistus 261
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
45 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä;

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että niille 
jäsenvaltioille, jotka ottavat vastaan 
kaikkein eniten siirtolaisia ja 
turvapaikanhakijoita, olisi annettava 
asianmukaista tukea, ja katsoo lisäksi, 
että tulevaisuudessa tarvitaan 
tehokkaampia ja konkreettisempia 
toimenpiteitä; 

Or. it

Tarkistus 262
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä;

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä, kuten 
80 artiklan käyttöä oikeusperustana 
asiaankuuluvissa lainsäädäntöteksteissä 
ja sellaisen pysyvän 
uudelleensijoitusjärjestelmän 
perustamista kansainvälistä suojelua 
saaville henkilöille EU:ssa, joka voisi 
myös olla turvapaikanhakijoiden 
uudelleensijoittamiseen tähtäävien 
tulevien aloitteiden perustana;

Or. en
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Tarkistus 263
Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; katsoo, että 
tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia ja 
konkreettisempia toimenpiteitä;

45. pitää erittäin valitettavana, ettei 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta 
ole noudatettu SEUT-sopimuksen 
80 artiklan mukaisesti; muistuttaa jälleen, 
että erityisesti vaikeassa tilanteessa 
olevien jäsenvaltioiden käytettävissä on 
tehokkaampia ja konkreettisempia 
toimenpiteitä; kannustaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään tehokkaasti näitä 
tukitoimenpiteitä, kuten EASO:n 
tarjoamia, kaikkien 
turvapaikanhakijoiden tilanteen 
parantamiseen; kannustaa komissiota 
tutkimaan ratkaisuja kansainvälistä 
suojelua hakevien henkilöiden 
uudelleenjakoon, jos johonkin 
jäsenvaltioon tulee niin paljon pakolaisia, 
että se ei selviä tilanteesta yksin vaikka 
olisi pannut kaikki EU:n lainsäädännön 
säännökset täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 264
Hubert Pirker

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden 
ulkoista ulottuvuutta on laajennettava 
etenkin uudelleensijoittamisen 
yhteydessä;

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden 
ulkoista ulottuvuutta on laajennettava;

Or. de



PE516.857v01-00 146/172 AM\1001332FI.doc

FI

Tarkistus 265
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden 
ulkoista ulottuvuutta on laajennettava 
etenkin uudelleensijoittamisen yhteydessä;

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden 
ulkoista ulottuvuutta on laajennettava 
uudelleensijoittamisen ja suojattua 
maahantuloa koskevien menettelyjen 
yhteydessä; pahoittelee, että jäsenvaltiot 
ovat tähän asti osallistuneet 
uudelleensijoittamiseen vain vähän;

Or. en

Tarkistus 266
Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden 
ulkoista ulottuvuutta on laajennettava 
etenkin uudelleensijoittamisen yhteydessä;

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden 
ulkoista ulottuvuutta on laajennettava 
etenkin uudelleensijoittamisen yhteydessä 
ja levottomuuksia pakenevia pakolaisia 
vastaanottavien kolmansien maiden 
solidaarisuutta sekä levottomuuksista 
kärsivien maiden naapurimaina 
sijaitsevien kolmansien maiden 
vastaanottamia pakolaisia koskevan 
kysymyksen osalta;

Or. es

Tarkistus 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
46 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että turvapaikka-asioiden 
ulkoista ulottuvuutta on laajennettava 
etenkin uudelleensijoittamisen yhteydessä;

46. katsoo, että EU:n turvapaikka-asioiden 
koordinointia ja tukea on laajennettava 
etenkin uudelleensijoittamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 268
Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
46 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

muistuttaa, että henkilöiden palauttamista 
koskeva politiikka on olennainen osa 
laittoman maahanmuuton torjuntaa; on 
syytä vahvistaa keskinäistä yhteistyötä ja 
palauttamispäätöksien tunnustamista;

Or. fr

Tarkistus 269
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. muistuttaa jälleen, että komissio on 
sitoutunut helpottamaan suojelua 
tarvitsevien henkilöiden hallittua 
saapumista EU:hun, ja kehottaa sitä 
selvittämään uusia lähestymistapoja 
turvapaikkamenettelyihin pääsyyn muun 
muassa hyväksymällä vuodelle 2013 
suunnitellun tiedonannon uusista 
lähestymistavoista tärkeimpiä 
kauttakulkumaita koskevien 
turvapaikkamenettelyjen käytössä; 
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kehottaa komissiota laatimaan 
tiedonannon kansainvälistä suojelua 
saavien henkilöiden suojeluaseman 
siirtämistä ja turvapaikkapäätösten 
vastavuoroista tunnustamista koskevasta 
kehyksestä vuoteen 2014 mennessä 
Tukholman ohjelman toteuttamista 
koskevan toimintasuunnitelman 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 270
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita arvioimaan 
EU:n sinistä korttia koskevan direktiivin 
siirtämistä osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä ja seuraamaan 
sitä Euroopan komission ohjeiden 
mukaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kiireellisesti käynnistämään 
rikkomismenettelyt hyvissä ajoin, jos 
jäsenvaltio ei noudata direktiivien 
vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 271
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita lisäämään 
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laajemman yleisön ja työnantajien 
tietoisuutta EU:n 
maahanmuuttoportaalista, jossa on EU:n 
ja kansallisia ohjeita sekä 
menettelyvaiheet ja luettelo asiakirjoista, 
jotka kolmansien maiden kansalaiset 
tarvitsevat EU:ssa työskentelyä varten; 
katsoo, että hallitusten on osallistuttava 
tähän verkkotiedotukseen antamalla jo 
EU:ssa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille asiaankuuluvat tiedot 
työskentelystä oleskelumaassaan tai 
toisessa EU-maassa, mukaan luettuna 
asiaankuuluvat tiedot eläkejärjestelmistä, 
työttömyyskorvauksista, työntekijöiden 
oikeuksista ja työkomennuksista, joiden 
on oltava saatavilla usealla kielellä; 

Or. en

Tarkistus 272
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. huomauttaa, että on tärkeää panna 
tehokkaasti täytäntöön kolmansien 
maiden kanssa tehdyt 
takaisinottosopimukset; toistaa, että jos 
kolmas maa ei tee tosiasiallisesti 
yhteistyötä, palauttaminen voi olla 
käytännössä mahdotonta;

Or. en

Tarkistus 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden ulkoinen ulottuvuus

Or. fr

Tarkistus 274
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
46 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 b. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita lisäämään 
laajemman yleisön ja työnantajien 
tietoisuutta EU:n 
maahanmuuttoportaalista, jossa on EU:n 
ja kansallisia ohjeita sekä 
menettelyvaiheet ja luettelo asiakirjoista, 
jotka kolmansien maiden kansalaiset 
tarvitsevat EU:ssa työskentelyä varten; 
katsoo, että hallitusten on osallistuttava 
tähän verkkotiedotukseen antamalla jo 
EU:ssa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille asiaankuuluvat tiedot 
työskentelystä oleskelumaassaan tai 
toisessa EU-maassa, mukaan luettuna 
asiaankuuluvat tiedot eläkejärjestelmistä, 
työttömyyskorvauksista, työntekijöiden 
oikeuksista ja työkomennuksista, joiden 
on oltava saatavilla usealla kielellä;

Or. en

Tarkistus 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
46 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 b. painottaa unionin politiikkojen 
ulkoisen ulottuvuuden vahvistamisen 
merkitystä vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alalla;

Or. fr

Tarkistus 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
46 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 c. kehottaa vahvistamaan kolmansien 
valtioiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
kaikilla tasoilla turvallisuuden, 
maahanmuuton, perusoikeuksien ja 
rajavalvonnan alalla;

Or. fr

Tarkistus 277
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
46 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 d. toteaa, että on syytä pohtia ja 
tarkastella kauttakulkumaiden roolia;

Or. fr

Tarkistus 278
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou
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Päätöslauselmaesitys
46 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 e. korostaa, että on tärkeää kannustaa 
vapaaehtoisen paluun politiikkoja;

Or. fr

Tarkistus 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
46 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 f. muistuttaa, että Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi jatkettava 
maahanmuuton integroimista 
kehitysyhteistyöhön sekä 
kumppanuussopimuksien tiivistämistä, 
jotta edistetään yhteistyötä EU:n 
ulkopuolisten alkuperä- ja 
kauttakulkumaiden kanssa ihmiskaupan 
ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi, 
perheiden yhdistämiseksi ja palauttamisen 
ja takaisinoton mahdollistamiseksi 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 
toimien ja niiden säännöllisten 
vuoropuhelujen kehyksessä, joita 
Euroopan unioni käy mainittujen 
valtioiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 280
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
47 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. pitää erittäin valitettavana, että 
päätöksentekoprosessi on 
heikkolaatuinen; panee merkille, että 
ongelmien määrittely, mahdollisia 
ratkaisuja koskeva keskustelu ja 
mahdollisten vaihtoehtojen valitseminen 
eivät yleensä ole peräkkäisiä vaiheita, 
mikä olisi oikea etenemistapa, vaan näitä 
vaiheita toteutetaan hyvin usein 
samanaikaisesti; kehottaa komissiota 
esittämään ensin kertomuksia ongelmista, 
jotka on ratkaistava, käymään sen jälkeen 
keskustelua mahdollisista ratkaisuista ja 
lopuksi esittämään säädösehdotuksia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 281
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. pitää erittäin valitettavana, että 
päätöksentekoprosessi on heikkolaatuinen; 
panee merkille, että ongelmien määrittely, 
mahdollisia ratkaisuja koskeva keskustelu 
ja mahdollisten vaihtoehtojen valitseminen 
eivät yleensä ole peräkkäisiä vaiheita, mikä 
olisi oikea etenemistapa, vaan näitä 
vaiheita toteutetaan hyvin usein 
samanaikaisesti; kehottaa komissiota 
esittämään ensin kertomuksia ongelmista, 
jotka on ratkaistava, käymään sen jälkeen 
keskustelua mahdollisista ratkaisuista ja 
lopuksi esittämään säädösehdotuksia;

47. pitää erittäin valitettavana, että 
päätöksentekoprosessi on heikkolaatuinen; 
panee merkille, että ongelmien määrittely, 
mahdollisia ratkaisuja koskeva keskustelu 
ja mahdollisten vaihtoehtojen valitseminen 
eivät yleensä ole peräkkäisiä vaiheita, mikä 
olisi oikea etenemistapa, vaan näitä 
vaiheita toteutetaan hyvin usein 
samanaikaisesti; kehottaa komissiota 
esittämään ensin kertomuksia ongelmista, 
jotka on ratkaistava, käymään sen jälkeen 
keskustelua mahdollisista ratkaisuista ja 
lopuksi esittämään säädösehdotuksia; 
kehottaa toimivaltaisia parlamentin 
elimiään kehittämään kansallisten 
parlamenttien vastaavien järjestelmien 
mallin mukaisen järjestelmän niin, että 
Euroopan parlamentin yksiköt tuottavat 
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kustakin parlamentin tutkimasta 
lainsäädäntöehdotuksesta 
riippumattoman tutkimuksen tai 
tutkimusasiakirjoja, jossa niitä 
analysoidaan yksityiskohtaisesti muun 
muassa suhteessa nykyiseen 
lainsäädäntötilanteeseen, toteutettuihin 
muutoksiin, vaikutuksiin, kansallisen 
tason lainsäädäntöön, asiantuntijoiden, 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
näkemyksiin, kansainvälisten sopimusten 
ja perusoikeuksien noudattamiseen; 

Or. en

Tarkistus 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. katsoo, että tiivistämällä komission, 
jäsenvaltioiden ja EU:n erillisvirastojen, 
kuten Europolin, Frontexin, EASOn, 
ENISAn, EMCDDAn ja eu-LISAn, 
välistä yhteistyötä voidaan parantaa 
uuden lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
lisätä näiden virastojen jäsenvaltioille 
tuottamia hyötyjä;

Or. en

Tarkistus 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Päätöslauselmaesitys
47 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 b. korostaa, että on välttämätöntä 
vahvistaa mekanismeja ja välineitä, joilla 



AM\1001332FI.doc 155/172 PE516.857v01-00

FI

varmistetaan yhdenvertainen 
täytäntöönpano ja vältetään väärinkäyttö 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvalla alueella; korostaa, että 
tiedon jakaminen sekä kansallisella että 
EU:n tasolla ja tarvittaessa mahdollisuus 
käyttää EU:n lainsäädännössä 
soveltamisen keskeyttämistä koskevia 
lausekkeita ovat tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 284
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. pitää valitettavana, ettei vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskevasta edistymisestä ole tehty 
puolueettomia arviointeja ja ettei ole
olemassa luotettavaa tietoa siitä, miten 
jäsenvaltiot ovat panneet säännöstön 
täytäntöön;

48. pitää valitettavana, ettei saatavilla ole
enempää tietoa siitä, miten jäsenvaltiot 
ovat panneet unionin lainsäädäntöä 
täytäntöön, jotta lainsäätäjät ja 
kansalaiset voisivat paremmin seurata 
unionin säännöstön soveltamista ja 
kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 285
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. ehdottaa uutta lainsäädäntöä 
koskevaa järjestelmällistä ja 
riippumatonta jälkiarviointia, jossa olisi 
arvioitava myös tämän alan jatkuvaa 
lainsäädännön tarvetta;

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 286
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. ehdottaa uutta lainsäädäntöä koskevaa
järjestelmällistä ja riippumatonta 
jälkiarviointia, jossa olisi arvioitava myös 
tämän alan jatkuvaa lainsäädännön 
tarvetta;

49. ehdottaa järjestelmällistä, puolueetonta
ja riippumatonta lainsäädännön ja sen 
täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia
jälkikäteen jäsenvaltioissa niin, että 
arvioitaisiin myös uuden lainsäädännön 
tarvetta tietyillä sektoreilla tai päinvastoin 
asianmukaisen ja paremman 
täytäntöönpanon tarvetta kansallisella 
tasolla EU:n toimielinten jäsenvaltioiden 
kanssa toteuttamana muun muassa 
ohjeiden, rikkomismenettelyjen avulla;

Or. en

Tarkistus 287
Tadeusz Zwiefka

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. ehdottaa uutta lainsäädäntöä koskevaa 
järjestelmällistä ja riippumatonta 
jälkiarviointia, jossa olisi arvioitava myös 
tämän alan jatkuvaa lainsäädännön 
tarvetta;

49. ehdottaa uutta lainsäädäntöä koskevaa 
järjestelmällistä ja riippumatonta 
jälkiarviointia, jossa olisi arvioitava myös 
tämän alan jatkuvaa lainsäädännön 
tarvetta; palauttaa mieliin, että 
parlamentti ja neuvosto sitoutuivat 
vuonna 2005 hyväksytyssä 
vaikutustenarviointia koskevassa 
toimielinten yhteisessä lähestymistavassa 
suorittamaan vaikutustenarvioinnin 
ennen asiasisältöä koskevien muutosten 
hyväksymistä, ja kehottaa valiokuntia 
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hyödyntämään uutta 
vaikutustenarvioinnin osastoa tämän 
sitoumuksen toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 288
Eva Lichtenberger

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. ehdottaa uutta lainsäädäntöä koskevaa 
järjestelmällistä ja riippumatonta 
jälkiarviointia, jossa olisi arvioitava myös 
tämän alan jatkuvaa lainsäädännön 
tarvetta;

49. ehdottaa uutta lainsäädäntöä koskevaa 
järjestelmällistä ja riippumatonta 
jälkiarviointia, jossa olisi arvioitava myös 
tämän alan jatkuvaa lainsäädännön 
tarvetta; ehdottaa, että investoinneissa 
Tukholman ohjelmaan liittyvään 
tietoinfrastruktuuriin hankitaan ja 
kilpailutetaan vain vapaita ja avoimia 
lähdeohjelmistoratkaisuja, jotta vältetään 
luomasta markkinoita 
turvallisuushaavoittuvuuksille 
omisteisissa ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 289
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
49 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 a. korostaa, että unionin on tarjottava 
jäsenvaltioille käytännön tukea ja 
parhaita käytäntöjä, jotta ne voivat 
varmistaa tehokkaasti EU:n voimassa 
olevan maahanmuuttoa ja syrjinnän 
torjumista koskevan lainsäädännön 
asianmukaisen soveltamisen; kiinnittää 
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huomiota komission jo toteuttamiin 
toimiin jäsenvaltioiden auttamiseksi sen 
varmistamisessa, että voimassa olevaa 
lainsäädäntöä sovelletaan 
asianmukaisesti syrjinnän torjumiseen 
(erityisesti komission kesäkuussa 2013 
hyväksymän käytännön toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden auttamiseksi romanien 
integroimisessa laajempaan yhteisöön 
koskevan neuvoston suosituksen 
valmistelu sekä sellaiset välineet kuin 
LIME-arviointikehys, jolla arvioidaan 
maahanmuutto- ja integrointipolitiikkojen 
taloudellisia vaikutuksia, koska sillä on 
mahdollista viedä maahanmuutto- ja 
integrointiasiat vakaasti kansallisille ja 
EU:n asialistoille osoittamalla vakaan 
maahanmuuttopolitiikan merkitys ja tarve 
toteuttaa kattavia toimia 
maahanmuuttajien työmarkkinatilanteen 
ja oppimistulosten parantamiseksi);

Or. en

Tarkistus 290
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
49 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 a. korostaa, että unionin on tarjottava 
jäsenvaltioille käytännön tukea ja 
parhaita käytäntöjä, jotta ne voivat 
varmistaa tehokkaasti EU:n voimassa 
olevan maahanmuuttoa ja syrjinnän 
torjumista koskevan lainsäädännön 
asianmukaisen soveltamisen; kiinnittää 
huomiota komission jo toteuttamiin 
toimiin jäsenvaltioiden auttamiseksi sen 
varmistamisessa, että voimassa olevaa 
lainsäädäntöä sovelletaan 
asianmukaisesti syrjinnän torjumiseen 
(erityisesti komission kesäkuussa 2013 
hyväksymän käytännön toimenpiteitä 
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jäsenvaltioiden auttamiseksi romanien 
integroimisessa laajempaan yhteisöön 
koskevan neuvoston suosituksen 
valmistelu sekä sellaiset välineet kuin 
LIME-arviointikehys, jolla arvioidaan 
maahanmuutto- ja integrointipolitiikkojen 
taloudellisia vaikutuksia, koska sillä on 
mahdollista viedä maahanmuutto- ja 
integrointiasiat vakaasti kansallisille ja 
EU:n asialistoille osoittamalla vakaan 
maahanmuuttopolitiikan merkitys ja tarve 
toteuttaa kattavia toimia 
maahanmuuttajien työmarkkinatilanteen 
ja oppimistulosten parantamiseksi);

Or. en

Tarkistus 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
49 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 a. pitää valitettavana, että 
vaikutustutkimukset eivät ole aina olleet 
riittäviä eikä niiden avulla ole aina ollut
mahdollista arvioida objektiivisesti uusien 
toimenpiteiden kustannuksia; muistuttaa, 
että on tärkeää välttää kaikenlaista 
liiallista byrokratiaa;

Or. fr

Tarkistus 292
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
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tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että arvioon 
sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että arvioon 
sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta,

Or. en

Tarkistus 293
Tadeusz Zwiefka

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että arvioon 
sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, jotka 
kuuluvat Euroopan unionin toimivaltaan;

Or. en
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Tarkistus 294
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että arvioon 
sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että 
tulostaulua päivitetään myös niin, että 
etusijalle asetetaan etnisten 
vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien syrjinnän seuraaminen;
ehdottaa, että arvioon sisällytetään myös 
tiedot oikeusvaltioperiaatteen, demokratian 
ja perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 295
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
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korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että arvioon 
sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
tuomioistuimet; kehottaa arvioimaan 
oikeusalan tulostaulussa tästä eteenpäin 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä, koska tämä ala 
vaikuttaa suoraan perusoikeuksiin; 
ehdottaa, että arvioon sisällytetään myös 
tiedot oikeusvaltioperiaatteen, demokratian 
ja perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa , 
erityisesti tämän alan ”uuden 
mekanismin” kehittämisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että arvioon 
sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet;
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Or. fr

Tarkistus 297
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että arvioon 
sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

50. on tyytyväinen EU:n oikeusalan 
tulostaulun laatimista koskevaan komission 
aloitteeseen, jolla pyritään varmistamaan 
korkealaatuinen oikeusjärjestelmä yksityis-
, kauppa- ja hallinto-oikeuden aloilla, sillä 
lain käytännön soveltamisesta vastaavat 
viime kädessä tuomioistuimet; kehottaa 
arvioimaan oikeusalan tulostaulussa 
kaikkia oikeudenkäytön aloja, mukaan 
lukien rikosoikeutta sekä kaikkia laaja-
alaisia kysymyksiä; ehdottaa, että 
tulostaulu päivitetään niin, että siinä 
asetetaan etusijalle myös etnisten 
vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien syrjinnän seuranta; ehdottaa, 
että arvioon sisällytetään myös tiedot 
oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 
perusoikeuksien tilasta sekä unionin 
perustana olevien arvojen (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) 
noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 298
Luigi Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
50 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50 a. korostaa, että korkealaatuiset 
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oikeusjärjestelmät voivat olla keskeinen 
tekijä uskon ja kasvun palauttamisessa 
sekä luottamuksen ja vakauden 
edistämisessä; painottaa, että 
ennakoitavat, oikea-aikaiset ja 
täytäntöönpanokelpoiset oikeuden 
päätökset ovat houkuttelevan 
liiketoimintaympäristön tärkeitä 
rakenteellisia osia, kuten Euroopan 
komission tiedonannossa ”EU:n 
oikeusalan tulostaulu; Tehokkaan 
oikeudenkäytön ja talouskasvun 
edistämisen väline”1 esitetään;

Or. en

Tarkistus 299
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun 
kysymys on kansalaisten oikeuksista, tämä 
on tehtävä siitä päivästä alkaen kun säädös 
tulee voimaan; katsoo, että tällä alalla on 
tehtävä enemmän ja että on määritettävä 
kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun 
kysymys on kansalaisten, vakinaisten 
asukkaiden ja maahanmuuttajien
oikeuksista, tämä on tehtävä siitä päivästä 
alkaen kun säädös tulee voimaan; katsoo, 
että tällä alalla on tehtävä enemmän ja että 
on määritettävä kaikki mahdolliset syyt 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

Or. en

Tarkistus 300
Sarah Ludford

                                               
1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, COM(2013)0160 final.
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Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun 
kysymys on kansalaisten oikeuksista, tämä 
on tehtävä siitä päivästä alkaen kun säädös 
tulee voimaan; katsoo, että tällä alalla on 
tehtävä enemmän ja että on määritettävä 
kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun 
kysymys on kansalaisten, vakinaisten 
asukkaiden ja maahanmuuttajien
oikeuksista, tämä on tehtävä siitä päivästä 
alkaen kun säädös tulee voimaan; katsoo, 
että tällä alalla on tehtävä enemmän ja että 
on määritettävä kaikki mahdolliset syyt 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

Or. en

Tarkistus 301
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun 
kysymys on kansalaisten oikeuksista, tämä 
on tehtävä siitä päivästä alkaen kun säädös 
tulee voimaan; katsoo, että tällä alalla on 
tehtävä enemmän ja että on määritettävä 
kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

51. ottaa huomioon hyväksyttyjen 
politiikkojen ja niiden kansallisen 
toteutuksen välisen suuren kuilun, joka 
lisää kehyksen monimutkaisuutta ja 
epäyhtenäisyyttä, ja vaatii komissiota 
valvomaan ja varmistamaan 
tehokkaammin, että jäsenvaltiot todella 
panevat EU:n lainsäädännön täytäntöön; 
toteaa, että kun kysymys on kansalaisten 
oikeuksista, tämä on tehtävä siitä päivästä 
alkaen kun säädös tulee voimaan; katsoo, 
että tällä alalla on tehtävä enemmän ja että 
on määritettävä, perusteltava ja käsiteltävä
kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;
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Or. en

Tarkistus 302
Eva Lichtenberger

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun 
kysymys on kansalaisten oikeuksista, tämä 
on tehtävä siitä päivästä alkaen kun säädös 
tulee voimaan; katsoo, että tällä alalla on 
tehtävä enemmän ja että on määritettävä 
kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

51. vaatii komissiota asettamaan 
poliittiseksi tavoitteeksi sen valvomisen ja 
varmistamisen, että jäsenvaltiot todella 
panevat EU:n lainsäädännön täytäntöön; 
toteaa, että kun kysymys on kansalaisten 
oikeuksista, tämä on tehtävä siitä päivästä 
alkaen kun säädös tulee voimaan; katsoo, 
että tällä alalla on tehtävä enemmän ja että 
on määritettävä kaikki mahdolliset syyt 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

Or. en

Tarkistus 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; toteaa, että kun 
kysymys on kansalaisten oikeuksista, 
tämä on tehtävä siitä päivästä alkaen kun 
säädös tulee voimaan; katsoo, että tällä 
alalla on tehtävä enemmän ja että on 
määritettävä kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;

51. vaatii komissiota valvomaan ja 
varmistamaan tehokkaammin, että 
jäsenvaltiot todella panevat EU:n 
lainsäädännön täytäntöön; katsoo, että tällä 
alalla on tehtävä enemmän ja että on 
määritettävä kaikki mahdolliset syyt EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
laiminlyömiseen;
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Or. fr

Tarkistus 304
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. katsoo, että EU:n lainsäädännön laadun 
parantaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella edellyttää jäsenvaltioiden 
ja unionin toimielinten yhteisiä 
ponnistuksia, jotta voidaan parantaa 
jokaista kansallista järjestelmää koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tarjota täsmällisiä 
oikeudellisia tietoja 
(kansallisella/alueellisella tasolla 
sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
vaatimuksista) sekä täytäntöönpanoa ja 
käytäntöjä koskevia tietoja;

52. katsoo, että EU:n lainsäädännön laadun 
parantaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella edellyttää jäsenvaltioiden 
ja unionin toimielinten yhteisiä 
ponnistuksia, jotta voidaan parantaa 
jokaista kansallista järjestelmää koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tarjota täsmällisiä 
oikeudellisia tietoja 
(kansallisella/alueellisella tasolla 
sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
vaatimuksista) varmistaen samalla 
perusoikeuksien suojelun sekä 
täytäntöönpanoa ja käytäntöjä koskevia 
tietoja;

Or. en

Tarkistus 305
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. katsoo, että EU:n lainsäädännön laadun 
parantaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella edellyttää jäsenvaltioiden 
ja unionin toimielinten yhteisiä 
ponnistuksia, jotta voidaan parantaa 
jokaista kansallista järjestelmää koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tarjota täsmällisiä 
oikeudellisia tietoja 
(kansallisella/alueellisella tasolla 

52. katsoo, että EU:n lainsäädännön laadun 
parantaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella edellyttää jäsenvaltioiden 
ja unionin toimielinten yhteisiä 
ponnistuksia, jotta voidaan parantaa 
jokaista kansallista järjestelmää koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tarjota täsmällisiä 
oikeudellisia tietoja 
(kansallisella/alueellisella tasolla 
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sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
vaatimuksista) sekä täytäntöönpanoa ja 
käytäntöjä koskevia tietoja;

sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
vaatimuksista) varmistaen samalla 
perusoikeuksien suojelun sekä 
täytäntöönpanoa ja käytäntöjä koskevia 
tietoja;

Or. en

Tarkistus 306
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. katsoo, että EU:n lainsäädännön laadun 
parantaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella edellyttää jäsenvaltioiden 
ja unionin toimielinten yhteisiä 
ponnistuksia, jotta voidaan parantaa 
jokaista kansallista järjestelmää koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tarjota täsmällisiä 
oikeudellisia tietoja 
(kansallisella/alueellisella tasolla 
sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
vaatimuksista) sekä täytäntöönpanoa ja 
käytäntöjä koskevia tietoja;

52. katsoo, että EU:n lainsäädännön laadun 
parantaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella edellyttää jäsenvaltioiden 
ja unionin toimielinten yhteisiä 
ponnistuksia, jotta voidaan parantaa 
jokaista kansallista järjestelmää koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tarjota täsmällisiä 
oikeudellisia tietoja 
(kansallisella/alueellisella tasolla 
sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
vaatimuksista) sekä täytäntöönpanoa ja 
käytäntöjä koskevia tietoja; kehottaa 
edistämään toimielinten välistä 
koordinointia;

Or. fr

Tarkistus 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää valitettavana, että neuvosto 
turvautuu usein strategia-asiakirjoihin, 
esimerkiksi huumausainestrategiaan ja 

53. pitää valitettavana, että neuvosto ei ota 
parlamenttia enemmän mukaan strategia-
asiakirjojen laatimiseen, esimerkiksi 
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sisäisen turvallisuuden strategiaan, eikä 
parlamentti osallistu millään tavoin 
näiden asiakirjojen hyväksymiseen;

huumausainestrategiaan ja sisäisen 
turvallisuuden strategiaan liittyen;

Or. fr

Tarkistus 308
Timothy Kirkhope

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. katsoo, että vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen konkretisoituminen 
kansalaisten kannalta edellyttää 
ehdottomasti eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin kehittämistä; kehottaa 
näin ollen painottamaan ja rahoittamaan 
huomattavasti enemmän kaikille 
oikeusalan ammattilaisille tarjottavaa 
EU:n oikeusalan koulutusta; panee 
merkille, että oikeusalan 
koulutusohjelmissa on tärkeää käyttää 
alhaalta ylös suuntautuvaa 
lähestymistapaa, varmistaa
verkkoteknologian (toisin sanoen Euroopan 
oikeusportaalin) avulla, että
eurooppalaisten oikeusalan tietolähteet 
ovat paremmin saatavilla, parantaa sekä
eurooppalaisen lainsäädännön tuntemusta
oikeuslaitoksissa että oikeusalan 
ammattilaisten kielitaitoa sekä perustaa ja 
ylläpitää tämän alan verkostoja; toteaa, 
että eurooppalaista näkökulmaa esiin 
tuova poliisivoimien koulutus on aivan 
yhtä tärkeää;

54. katsoo, että eurooppalaisten 
oikeusalan tietolähteiden saatavuuden 
parantaminen verkkoteknologian (toisin 
sanoen Euroopan oikeusportaalin) avulla, 
eurooppalaisen lainsäädännön 
tuntemuksen lisääminen oikeuslaitoksissa, 
oikeusalan ammattilaisten kielitaidon 
parantaminen ja tämän alan verkostojen
perustaminen ja ylläpitäminen helpottavat 
eurooppalaisen lainsäädännön 
soveltamista, vastavuoroisen 
tunnustuksen toimintaa ja hyvää 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä; 

Or. en

Tarkistus 309
Claude Moraes
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Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen konkretisoituminen 
kansalaisten kannalta edellyttää 
ehdottomasti eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin kehittämistä; kehottaa 
näin ollen painottamaan ja rahoittamaan 
huomattavasti enemmän kaikille 
oikeusalan ammattilaisille tarjottavaa EU:n 
oikeusalan koulutusta; panee merkille, että 
oikeusalan koulutusohjelmissa on tärkeää 
käyttää alhaalta ylös suuntautuvaa 
lähestymistapaa, varmistaa 
verkkoteknologian (toisin sanoen Euroopan 
oikeusportaalin) avulla, että 
eurooppalaisten oikeusalan tietolähteet 
ovat paremmin saatavilla, parantaa sekä 
eurooppalaisen lainsäädännön tuntemusta 
oikeuslaitoksissa että oikeusalan 
ammattilaisten kielitaitoa sekä perustaa ja 
ylläpitää tämän alan verkostoja; toteaa, että 
eurooppalaista näkökulmaa esiin tuova 
poliisivoimien koulutus on aivan yhtä 
tärkeää;

54. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen konkretisoituminen 
kansalaisten kannalta edellyttää 
ehdottomasti eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin kehittämistä; kehottaa 
näin ollen painottamaan ja rahoittamaan 
huomattavasti enemmän kaikille 
oikeusalan ammattilaisille tarjottavaa EU:n 
oikeusalan koulutusta; panee merkille, että 
oikeusalan koulutusohjelmissa on tärkeää 
käyttää alhaalta ylös suuntautuvaa 
lähestymistapaa, varmistaa 
verkkoteknologian (toisin sanoen Euroopan 
oikeusportaalin) avulla, että 
eurooppalaisten oikeusalan tietolähteet 
ovat paremmin saatavilla, parantaa sekä 
eurooppalaisen lainsäädännön tuntemusta 
oikeuslaitoksissa että oikeusalan 
ammattilaisten kielitaitoa sekä perustaa ja 
ylläpitää tämän alan verkostoja; toteaa, että 
eurooppalaista ja monikulttuurisuuden 
huomioivaa näkökulmaa esiin tuova 
poliisivoimien koulutus on aivan yhtä 
tärkeää;

Or. en

Tarkistus 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen konkretisoituminen 
kansalaisten kannalta edellyttää 
ehdottomasti eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin kehittämistä; kehottaa 
näin ollen painottamaan ja rahoittamaan 

54. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen konkretisoituminen 
kansalaisten kannalta edellyttää 
ehdottomasti eurooppalaisen oikeus- ja 
poliisialan kulttuurin kehittämistä; 
kehottaa näin ollen painottamaan ja 
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huomattavasti enemmän kaikille 
oikeusalan ammattilaisille tarjottavaa 
EU:n oikeusalan koulutusta; panee 
merkille, että oikeusalan 
koulutusohjelmissa on tärkeää käyttää 
alhaalta ylös suuntautuvaa lähestymistapaa, 
varmistaa verkkoteknologian (toisin sanoen 
Euroopan oikeusportaalin) avulla, että 
eurooppalaisten oikeusalan tietolähteet 
ovat paremmin saatavilla, parantaa sekä 
eurooppalaisen lainsäädännön tuntemusta 
oikeuslaitoksissa että oikeusalan 
ammattilaisten kielitaitoa sekä perustaa ja 
ylläpitää tämän alan verkostoja; toteaa, 
että eurooppalaista näkökulmaa esiin 
tuova poliisivoimien koulutus on aivan 
yhtä tärkeää;

rahoittamaan huomattavasti enemmän 
kaikille oikeus- ja poliisialan
ammattilaisille tarjottavaa EU:n oikeusalan 
koulutusta; panee merkille, että oikeusalan 
koulutusohjelmissa on tärkeää käyttää 
alhaalta ylös suuntautuvaa lähestymistapaa, 
varmistaa verkkoteknologian (toisin sanoen 
Euroopan oikeusportaalin) avulla, että 
eurooppalaisten oikeusalan tietolähteet 
ovat paremmin saatavilla, parantaa sekä 
eurooppalaisen lainsäädännön tuntemusta 
oikeuslaitoksissa että oikeusalan 
ammattilaisten ja poliisien kielitaitoa sekä 
perustaa ja ylläpitää tämän alan verkostoja 
samoin kuin kaikkia jokapäiväistä 
yhteistyötä helpottavia toimenpiteitä;

Or. fr

Tarkistus 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
55 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

55. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevaa ohjaus, 
yhdenmukaisuus ja vertailuperusteet ovat 
välttämättömiä ja että nämä on taattava 
SEU-sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti; ehdottaa, että kolme toimielintä 
sopivat monivuotisista ohjelmista tämän 
SEU-sopimuksen määräyksen mukaisesti; 
odottaa komission tekevän tähän liittyviä 
aloitteita ja esittävän tämän pohjalta 
ehdotuksen;

55. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevaa ohjaus, 
yhdenmukaisuus ja vertailuperusteet ovat 
välttämättömiä, jos halutaan todella 
suojella kansalaisten oikeuksia, ja että 
nämä on taattava SEU-sopimuksen 
17 artiklan 1 kohdan mukaisesti; ehdottaa, 
että kolme toimielintä sopivat 
monivuotisista ohjelmista tämän SEU-
sopimuksen määräyksen mukaisesti; 
odottaa komission tekevän tähän liittyviä 
aloitteita ja esittävän tämän pohjalta 
ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 312
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. pyytää laatimaan tulevat ohjelmat 
Lissabonin sopimuksen hengessä siten, että 
parlamentti, neuvosto ja komissio tekevät 
yhteistyötä; panee merkille tänä vuonna 
27. ja 28. kesäkuuta pidetyn Eurooppa-
neuvoston päätelmät, joiden mukaan 
”Eurooppa-neuvosto käy kesäkuun 2014 
kokouksessaan keskustelun voidakseen 
määritellä lainsäädännön ja operatiivisen 
toiminnan eteenpäin viennin strategiset 
suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella (SEUT-sopimuksen 
68 artiklan mukaisesti)”; pitää suunniteltua 
ajoitusta huonona;

56. pyytää laatimaan tulevat ohjelmat 
Lissabonin sopimuksen hengessä siten, että 
parlamentti, neuvosto ja komissio tekevät 
yhteistyötä; katsoo, että on tärkeää 
keskittyä olemassa olevien välineiden 
täytäntöönpanoon ja konsolidoimiseen ja 
että tulevan ohjelman olisi näin ollen 
oltava lyhyt ja tasapainoinen; panee 
merkille tänä vuonna 27. ja 28. kesäkuuta 
pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
joiden mukaan ”Eurooppa-neuvosto käy 
kesäkuun 2014 kokouksessaan keskustelun 
voidakseen määritellä lainsäädännön ja 
operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin 
strategiset suuntaviivat vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella (SEUT-
sopimuksen 68 artiklan mukaisesti)”; pitää 
suunniteltua ajoitusta huonona;

Or. fr


