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Tarkistus 1
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella (SEUT) 
laajennettiin unionin yksinomaista 
toimivaltaa yhteisen kauppapolitiikan 
alalle, joka kattaa nyt kauppaan liittyvien 
näkökohtien lisäksi myös suorat 
ulkomaiset investoinnit; painottaa, että 
parlamentilla on nyt täysi valta tehdä 
neuvoston kanssa päätöksiä 
lainsäädännöstä sekä kauppa- ja 
investointisopimusten hyväksymisestä; 
toteaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
voimaantulosta alkaen parlamentti on 
osoittanut olevansa sitoutunut ja 
vastuullinen lainsäädäntövallan käyttäjä 
ja että parlamentin ja komission välinen
vuorovaikutus on ollut pikemminkin 
myönteistä ja perustunut sujuvaan 
viestintään ja yhteistyöhön perustuvaan 
lähestymistapaan;

1. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella (SEUT) 
laajennettiin unionin yksinomaista 
toimivaltaa yhteisen kauppapolitiikan 
alalle, joka kattaa nyt kauppaan liittyvien 
näkökohtien lisäksi myös suorat 
ulkomaiset investoinnit; painottaa, että 
parlamentilla on nyt täysi valta tehdä 
neuvoston kanssa päätöksiä 
lainsäädännöstä sekä kauppa- ja 
investointisopimusten hyväksymisestä; 
korostaa tästä syystä, että tiivis 
vuorovaikutus komission kanssa on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan taata 
parlamentin lainsäätäjän tehtävien 
edellyttämät korkealaatuiset analyysit;

Or. en

Tarkistus 2
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella (SEUT) 
laajennettiin unionin yksinomaista 
toimivaltaa yhteisen kauppapolitiikan 
alalle, joka kattaa nyt kauppaan liittyvien 

1. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella (SEUT) 
laajennettiin unionin yksinomaista 
toimivaltaa yhteisen kauppapolitiikan 
alalle, joka kattaa nyt kauppaan liittyvien 
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näkökohtien lisäksi myös suorat 
ulkomaiset investoinnit; painottaa, että 
parlamentilla on nyt täysi valta tehdä 
neuvoston kanssa päätöksiä 
lainsäädännöstä sekä kauppa- ja 
investointisopimusten hyväksymisestä; 
toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen voimaantulosta alkaen 
parlamentti on osoittanut olevansa 
sitoutunut ja vastuullinen 
lainsäädäntövallan käyttäjä ja että 
parlamentin ja komission välinen 
vuorovaikutus on ollut pikemminkin 
myönteistä ja perustunut sujuvaan 
viestintään ja yhteistyöhön perustuvaan 
lähestymistapaan;

näkökohtien lisäksi myös suorat 
ulkomaiset investoinnit; painottaa, että 
parlamentilla on nyt täysi valta tehdä 
neuvoston kanssa päätöksiä 
lainsäädännöstä sekä kauppa- ja 
investointisopimusten hyväksymisestä; 
toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen voimaantulosta alkaen 
parlamentti on osoittanut olevansa 
sitoutunut ja vastuullinen 
lainsäädäntövallan käyttäjä ja että 
parlamentin ja komission välinen 
vuorovaikutus on ollut myönteistä ja 
perustunut sujuvaan viestintään ja 
yhteistyöhön perustuvaan 
lähestymistapaan;

Or. de

Tarkistus 3
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella (SEUT) 
laajennettiin unionin yksinomaista 
toimivaltaa yhteisen kauppapolitiikan 
alalle, joka kattaa nyt kauppaan liittyvien 
näkökohtien lisäksi myös suorat 
ulkomaiset investoinnit; painottaa, että 
parlamentilla on nyt täysi valta tehdä 
neuvoston kanssa päätöksiä 
lainsäädännöstä sekä kauppa- ja 
investointisopimusten hyväksymisestä; 
toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen voimaantulosta alkaen 
parlamentti on osoittanut olevansa 
sitoutunut ja vastuullinen 
lainsäädäntövallan käyttäjä ja että 
parlamentin ja komission välinen 
vuorovaikutus on ollut pikemminkin 
myönteistä ja perustunut sujuvaan 

1. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella (SEUT) 
laajennettiin unionin yksinomaista 
toimivaltaa yhteisen kauppapolitiikan 
alalle, joka kattaa nyt kauppaan liittyvien 
näkökohtien lisäksi myös suorat 
ulkomaiset investoinnit; painottaa, että 
parlamentilla on nyt täysi valta tehdä 
neuvoston kanssa päätöksiä 
lainsäädännöstä sekä kauppa- ja 
investointisopimusten hyväksymisestä;



AM\1013965FI.doc 5/19 PE526.173v01-00

FI

viestintään ja yhteistyöhön perustuvaan 
lähestymistapaan;

a) toteaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
voimaantulosta alkaen parlamentti on 
osoittanut olevansa sitoutunut ja 
vastuullinen lainsäädäntövallan käyttäjä ja 
että parlamentin ja komission välinen 
vuorovaikutus on ollut pikemminkin 
myönteistä ja perustunut sujuvaan 
viestintään ja yhteistyöhön perustuvaan 
lähestymistapaan;

Or. en

Tarkistus 4
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata yhteisen kauppapolitiikan alan 
pitkän ajanjakson aloitteita; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
taataan oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuus sekä 
perussopimuksissa asetettujen periaatteiden 

2. painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata yhteisen kauppapolitiikan alan 
pitkän ajanjakson aloitteita; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
taataan oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuus sekä 
perussopimuksissa asetettujen periaatteiden 
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ja tavoitteiden noudattaminen; pitää tässä 
yhteydessä hyvin tärkeänä 
ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppa- ja investointisopimuksiin sekä on 
tyytyväinen parlamentin keskeiseen 
asemaan näitä koskevien 
etenemissuunnitelmien hyväksymisessä; 
muistuttaa komissiota tarpeesta ottaa 
huomioon parlamentin näkemykset ja 
päätöslauselmat sekä antaa palautetta 
siitä, miten ne on sisällytetty 
kansainvälisiin sopimuksiin ja 
lainsäädäntöön; pitää valitettavana, että 
unionin uuden investointipolitiikan 
kehittämisvälineet eivät vielä ole käytössä;

ja tavoitteiden noudattaminen; pitää tässä 
yhteydessä hyvin tärkeänä 
ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppa- ja investointisopimuksiin sekä on 
tyytyväinen parlamentin keskeiseen 
asemaan näitä koskevien 
etenemissuunnitelmien hyväksymisessä;

Or. de

Tarkistus 5
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata yhteisen kauppapolitiikan alan 
pitkän ajanjakson aloitteita; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 

2. painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata kauppa- ja 
investointisopimusten täytäntöönpanoa 
sekä yhteisen kauppapolitiikan alan pitkän 
ajanjakson aloitteita;
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tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
taataan oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuus sekä 
perussopimuksissa asetettujen periaatteiden 
ja tavoitteiden noudattaminen; pitää tässä 
yhteydessä hyvin tärkeänä 
ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppa- ja investointisopimuksiin sekä on 
tyytyväinen parlamentin keskeiseen 
asemaan näitä koskevien 
etenemissuunnitelmien hyväksymisessä; 
muistuttaa komissiota tarpeesta ottaa 
huomioon parlamentin näkemykset ja 
päätöslauselmat sekä antaa palautetta siitä, 
miten ne on sisällytetty kansainvälisiin 
sopimuksiin ja lainsäädäntöön; pitää 
valitettavana, että unionin uuden 
investointipolitiikan kehittämisvälineet 
eivät vielä ole käytössä;

2 a. painottaa, että on tärkeää jatkaa 
tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
taataan oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuus sekä 
perussopimuksissa asetettujen periaatteiden 
ja tavoitteiden noudattaminen;
2 b. pitää hyvin tärkeänä 
ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppa- ja investointisopimuksiin sekä on 
tyytyväinen parlamentin keskeiseen 
asemaan näitä koskevien 
etenemissuunnitelmien hyväksymisessä; 
muistuttaa komissiota tarpeesta ottaa 
huomioon parlamentin näkemykset ja 
päätöslauselmat sekä antaa palautetta siitä, 
miten ne on sisällytetty kansainvälisiin 
sopimuksiin ja lainsäädäntöön;

Or. en



PE526.173v01-00 8/19 AM\1013965FI.doc

FI

Tarkistus 6
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata yhteisen kauppapolitiikan alan 
pitkän ajanjakson aloitteita; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
taataan oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuus sekä 
perussopimuksissa asetettujen periaatteiden 
ja tavoitteiden noudattaminen; pitää tässä 
yhteydessä hyvin tärkeänä 
ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppa- ja investointisopimuksiin sekä on 
tyytyväinen parlamentin keskeiseen 
asemaan näitä koskevien 
etenemissuunnitelmien hyväksymisessä; 
muistuttaa komissiota tarpeesta ottaa 
huomioon parlamentin näkemykset ja 
päätöslauselmat sekä antaa palautetta siitä, 
miten ne on sisällytetty kansainvälisiin 
sopimuksiin ja lainsäädäntöön; pitää 
valitettavana, että unionin uuden 
investointipolitiikan kehittämisvälineet 

2. painottaa, että on varmistettava
jatkuvan, oikea-aikaisen, täsmällisen, 
kattavan ja puolueettoman tiedon kulku, 
joka mahdollistaa tarvittavat 
korkealaatuiset analyysit parlamentin 
poliittisten päätöksentekijöiden 
valmiuksien ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi sekä toimielinten välisen 
synergian lisäämiseksi yhteisen 
kauppapolitiikan alalla samalla, kun 
varmistetaan, että parlamentille 
tiedotetaan asiasta täysimääräisesti ja 
täsmällisesti kaikissa vaiheissa ja 
komissio toimii ennakoivasti tehden 
kaikkensa tämän tiedotuksen 
varmistamiseksi; korostaa lisäksi, että 
parlamentille tiedottaminen on tärkeää, 
jotta taataan, ettei synny ei-toivottuja 
tilanteita, jotka saattavat johtaa 
toimielinten välisiin väärinymmärryksiin; 
pitää tässä yhteydessä myönteisinä 
komission monista eri aiheista 
säännöllisesti järjestämiä teknisiä 
informaatiotilaisuuksia;
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eivät vielä ole käytössä;
a) painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata yhteisen kauppapolitiikan alan 
pitkän ajanjakson aloitteita;
b) painottaa, että on tärkeää jatkaa 
tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
taataan oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten 
toimien tehokkuus sekä perussopimuksissa 
asetettujen periaatteiden ja tavoitteiden 
noudattaminen;
c) pitää hyvin tärkeänä 
ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppa- ja investointisopimuksiin; 
muistuttaa komissiota tarpeesta ottaa 
huomioon parlamentin näkemykset ja 
päätöslauselmat sekä antaa palautetta siitä, 
miten ne on sisällytetty kansainvälisiin 
sopimuksiin ja lainsäädäntöön;

Or. en
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Tarkistus 7
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata yhteisen kauppapolitiikan alan 
pitkän ajanjakson aloitteita; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi samalla kun 
taataan oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuus sekä 
perussopimuksissa asetettujen periaatteiden 
ja tavoitteiden noudattaminen; pitää tässä 
yhteydessä hyvin tärkeänä 
ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppa- ja investointisopimuksiin sekä on 
tyytyväinen parlamentin keskeiseen 
asemaan näitä koskevien 
etenemissuunnitelmien hyväksymisessä; 
muistuttaa komissiota tarpeesta ottaa 
huomioon parlamentin näkemykset ja 
päätöslauselmat sekä antaa palautetta siitä, 
miten ne on sisällytetty kansainvälisiin 
sopimuksiin ja lainsäädäntöön; pitää 
valitettavana, että unionin uuden 
investointipolitiikan kehittämisvälineet 
eivät vielä ole käytössä;

2. painottaa sen merkitystä, että EU:n 
toimielimet tekevät yhteistyötä lojaalilla ja 
tehokkaalla tavalla omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa 
tarkasteltaessa lainsäädäntöä ja 
kansainvälisiä sopimuksia tarkoituksena 
ennakoida kaupan ja talouden suuntauksia, 
määrittää painopistealoja ja vaihtoehtoja, 
laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
strategioita, määrittää kansainvälisiä 
sopimuksia koskevia valtuuksia, 
analysoida/laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä 
ja seurata yhteisen kauppapolitiikan alan 
pitkän ajanjakson aloitteita; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa tehokkaiden valmiuksien 
kehittämisprosessia, myös tarvittavan 
henkilöstön ja varojen osoittamista, kaupan 
ja investointien alan poliittisten 
tavoitteiden aktiiviseksi määrittelemiseksi 
ja saavuttamiseksi samalla kun taataan 
oikeusvarmuus, EU:n ulkoisten toimien 
johdonmukaisuus sekä perussopimuksissa 
asetettujen periaatteiden ja tavoitteiden 
noudattaminen; pitää tässä yhteydessä 
hyvin tärkeänä ihmisoikeuslausekkeiden 
sisällyttämistä kansainvälisiin sopimuksiin 
ja kestävää kehitystä koskevien lukujen 
sisällyttämistä kauppa- ja 
investointisopimuksiin sekä on tyytyväinen 
parlamentin keskeiseen asemaan näitä 
koskevien etenemissuunnitelmien 
hyväksymisessä; muistuttaa komissiota 
tarpeesta ottaa huomioon parlamentin 
näkemykset ja päätöslauselmat sekä antaa 
palautetta siitä, miten ne on sisällytetty 
kansainvälisiin sopimuksiin ja 
lainsäädäntöön; pitää valitettavana, että 
unionin uuden investointipolitiikan 
kehittämisvälineet eivät vielä ole käytössä;
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Or. en

Tarkistus 8
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että toimielinten on tehtävä 
yhteistyötä perussopimusten, 
sekundaarilainsäädännön sekä 
puitesopimuksen1 täytäntöönpanossa; 
painottaa, että on varmistettava jatkuvan, 
oikea-aikaisen, täsmällisen, kattavan ja 
puolueettoman tiedon kulku, joka 
mahdollistaa tarvittavat korkealaatuiset 
analyysit parlamentin poliittisten 
päätöksentekijöiden valmiuksien ja 
sitoutumisen vahvistamiseksi sekä 
toimielinten välisen synergian 
lisäämiseksi yhteisen kauppapolitiikan 
alalla; muistuttaa, että komission on 
työskenneltävä itsenäisellä ja avoimella 
tavalla koko yhteistä kauppapolitiikkaa 
koskevan lainsäädännön valmistelun, 
hyväksymisen ja täytäntöönpanon ajan, ja 
katsoo, että sillä on keskeinen asema koko 
prosessin ajan;

3. muistuttaa, että toimielinten on tehtävä 
yhteistyötä perussopimusten, 
sekundaarilainsäädännön sekä 
puitesopimuksen1 täytäntöönpanossa ja että 
komission on työskenneltävä itsenäisellä ja 
avoimella tavalla koko yhteistä 
kauppapolitiikkaa koskevan lainsäädännön 
valmistelun, hyväksymisen ja 
täytäntöönpanon ajan, ja katsoo, että sillä 
on keskeinen asema koko prosessin ajan;

__________________ __________________
1 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47. 1 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

Or. en
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Tarkistus 9
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
parlamentin kanssa rakentavasti nykyistä 
puitesopimusta ja sen täytäntöönpanoa ja 
kiinnittämään erityistä huomiota 
kansainvälisiä sopimuksia koskeviin 
neuvotteluihin, sopimusten tekemiseen ja 
täytäntöönpanoon; pitää tärkeänä, että 
parlamentille tiedotetaan asiasta 
täysimääräisesti ja täsmällisesti kaikissa 
vaiheissa ja että komissio toimii 
ennakoivasti tehden kaikkensa tämän 
tiedotuksen varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että monissa tapauksissa 
parlamentti on saanut olennaista tietoa 
pikemminkin muiden kanavien kuin 
komission kautta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
parlamentin kanssa rakentavasti nykyistä 
puitesopimusta ja sen täytäntöönpanoa ja 
kiinnittämään erityistä huomiota 
kansainvälisiä sopimuksia koskeviin 
neuvotteluihin, sopimusten tekemiseen ja 
täytäntöönpanoon; pitää tärkeänä, että 
parlamentille tiedotetaan asiasta 
täysimääräisesti ja täsmällisesti kaikissa 
vaiheissa ja että komissio toimii 
ennakoivasti tehden kaikkensa tämän 

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
parlamentin kanssa rakentavasti nykyistä 
puitesopimusta ja sen täytäntöönpanoa ja 
kiinnittämään erityistä huomiota 
kansainvälisiä sopimuksia koskeviin 
neuvotteluihin, sopimusten tekemiseen ja 
täytäntöönpanoon;
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tiedotuksen varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että monissa tapauksissa 
parlamentti on saanut olennaista tietoa 
pikemminkin muiden kanavien kuin 
komission kautta;

Or. en

Tarkistus 11
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
parlamentin kanssa rakentavasti nykyistä 
puitesopimusta ja sen täytäntöönpanoa ja 
kiinnittämään erityistä huomiota 
kansainvälisiä sopimuksia koskeviin 
neuvotteluihin, sopimusten tekemiseen ja 
täytäntöönpanoon; pitää tärkeänä, että 
parlamentille tiedotetaan asiasta 
täysimääräisesti ja täsmällisesti kaikissa 
vaiheissa ja että komissio toimii 
ennakoivasti tehden kaikkensa tämän 
tiedotuksen varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että monissa tapauksissa 
parlamentti on saanut olennaista tietoa 
pikemminkin muiden kanavien kuin 
komission kautta;

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
parlamentin kanssa rakentavasti nykyistä 
puitesopimusta ja sen täytäntöönpanoa ja 
kiinnittämään erityistä huomiota 
kansainvälisiä sopimuksia koskeviin 
neuvotteluihin, sopimusten tekemiseen ja 
täytäntöönpanoon; pitää tärkeänä, että 
parlamentille tiedotetaan asiasta 
täysimääräisesti ja täsmällisesti kaikissa 
vaiheissa, neuvotteluteksteihin 
tutustumismahdollisuus mukaan luettuna,
ja että komissio toimii ennakoivasti tehden 
kaikkensa tämän tiedotuksen 
varmistamiseksi; pitää valitettavana, että 
monissa tapauksissa parlamentti on saanut 
olennaista tietoa pikemminkin muiden 
kanavien kuin komission kautta;

Or. en
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Tarkistus 12
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toivoo toimielinten tiivistä yhteistyötä 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten osalta; katsoo, 
että delegoidut säädökset voivat olla 
joustava ja tehokas väline, mutta korostaa, 
että parlamentin oikeuksia ja 
velvollisuuksia on kunnioitettava 
täysimääräisesti, myös noudattamalla 
perussäädöstä sekä huolehtimalla 
oikea-aikaisesta ja kattavasta 
tiedottamisesta parlamentille, jotta 
delegoituja säädöksiä voidaan valvoa 
asianmukaisesti; korostaa tässä yhteydessä, 
että delegoitujen säädösten hyväksyminen 
ilman asianmukaista tietoa kiireellisesti tai 
ryhmänä voi vaarantaa parlamentin 
valvonnan; on kuitenkin tyytyväinen 
puitesopimuksessa esitettyyn parlamentin 
osallistumiseen asiantuntijatapaamisiin;
painottaa, että täytäntöönpanosäädöksiä on 
käytettävä vain tapauksissa, joissa ne ovat 
oikeudellisesti perusteltuja, eikä niitä pidä 
käyttää vaihtoehtoina delegoiduille 
säädöksille; pitää valitettavana pitkiä 
määräaikoja kaupallisen alan 
lainsäädännön mukauttamisessa uuteen 
delegoitujen säädösten / 
täytäntöönpanosäädösten järjestelmään;

5. toivoo toimielinten tiivistä yhteistyötä 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten osalta; katsoo, 
että delegoidut säädökset voivat olla 
joustava ja tehokas väline, mutta korostaa, 
että parlamentin oikeuksia ja 
velvollisuuksia on kunnioitettava 
täysimääräisesti, myös noudattamalla 
perussäädöstä sekä huolehtimalla 
oikea-aikaisesta ja kattavasta 
tiedottamisesta parlamentille, jotta 
delegoituja säädöksiä voidaan valvoa 
asianmukaisesti; korostaa tässä yhteydessä, 
että delegoitujen säädösten hyväksyminen 
ilman asianmukaista tietoa tai kiireellisesti 
voi vaarantaa parlamentin valvonnan; on 
kuitenkin tyytyväinen puitesopimuksessa 
esitettyyn parlamentin osallistumiseen 
asiantuntijatapaamisiin, jotta varmistetaan, 
että kaikki komission hyväksymät 
säädösluonnokset ovat muodoltaan 
asianmukaisia, jotta vältetään 
lainsäätäjän teknisiä seikkoja koskevat 
vastalauseet; painottaa, että 
täytäntöönpanosäädöksiä on käytettävä 
vain tapauksissa, joissa ne ovat 
oikeudellisesti perusteltuja, eikä niitä pidä 
käyttää vaihtoehtoina delegoiduille 
säädöksille; pitää valitettavana pitkiä 
määräaikoja kaupallisen alan 
lainsäädännön mukauttamisessa uuteen 
delegoitujen säädösten / 
täytäntöönpanosäädösten järjestelmään;

Or. en
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Tarkistus 13
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toivoo toimielinten tiivistä yhteistyötä 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten osalta; katsoo, 
että delegoidut säädökset voivat olla 
joustava ja tehokas väline, mutta korostaa, 
että parlamentin oikeuksia ja 
velvollisuuksia on kunnioitettava 
täysimääräisesti, myös noudattamalla 
perussäädöstä sekä huolehtimalla 
oikea-aikaisesta ja kattavasta 
tiedottamisesta parlamentille, jotta 
delegoituja säädöksiä voidaan valvoa 
asianmukaisesti; korostaa tässä yhteydessä, 
että delegoitujen säädösten hyväksyminen 
ilman asianmukaista tietoa kiireellisesti tai 
ryhmänä voi vaarantaa parlamentin 
valvonnan; on kuitenkin tyytyväinen 
puitesopimuksessa esitettyyn parlamentin 
osallistumiseen asiantuntijatapaamisiin; 
painottaa, että täytäntöönpanosäädöksiä on 
käytettävä vain tapauksissa, joissa ne ovat 
oikeudellisesti perusteltuja, eikä niitä pidä 
käyttää vaihtoehtoina delegoiduille 
säädöksille; pitää valitettavana pitkiä 
määräaikoja kaupallisen alan 
lainsäädännön mukauttamisessa uuteen 
delegoitujen säädösten / 
täytäntöönpanosäädösten järjestelmään;

5. toivoo toimielinten tiivistä yhteistyötä 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten osalta; katsoo, 
että delegoidut säädökset voivat olla 
joustava ja tehokas väline, mutta korostaa, 
että parlamentin oikeuksia ja 
velvollisuuksia on kunnioitettava 
täysimääräisesti, myös noudattamalla 
perussäädöstä sekä huolehtimalla 
oikea-aikaisesta ja kattavasta 
tiedottamisesta parlamentille, jotta 
delegoituja säädöksiä voidaan valvoa 
asianmukaisesti; korostaa tässä yhteydessä, 
että delegoitujen säädösten hyväksyminen 
ilman asianmukaista tietoa tai kiireellisesti 
voi vaarantaa parlamentin valvonnan; on 
kuitenkin tyytyväinen puitesopimuksessa 
esitettyyn parlamentin osallistumiseen 
asiantuntijatapaamisiin; painottaa, että 
täytäntöönpanosäädöksiä on käytettävä 
vain tapauksissa, joissa ne ovat 
oikeudellisesti perusteltuja, eikä niitä pidä 
käyttää vaihtoehtoina delegoiduille 
säädöksille; pitää valitettavana pitkiä 
määräaikoja kaupallisen alan 
lainsäädännön mukauttamisessa uuteen 
delegoitujen säädösten / 
täytäntöönpanosäädösten järjestelmään;

Or. de



PE526.173v01-00 16/19 AM\1013965FI.doc

FI

Tarkistus 14
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toivoo toimielinten tiivistä yhteistyötä 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten osalta; katsoo, 
että delegoidut säädökset voivat olla 
joustava ja tehokas väline, mutta korostaa, 
että parlamentin oikeuksia ja 
velvollisuuksia on kunnioitettava 
täysimääräisesti, myös noudattamalla 
perussäädöstä sekä huolehtimalla 
oikea-aikaisesta ja kattavasta 
tiedottamisesta parlamentille, jotta 
delegoituja säädöksiä voidaan valvoa 
asianmukaisesti; korostaa tässä yhteydessä, 
että delegoitujen säädösten hyväksyminen 
ilman asianmukaista tietoa kiireellisesti tai 
ryhmänä voi vaarantaa parlamentin 
valvonnan; on kuitenkin tyytyväinen 
puitesopimuksessa esitettyyn parlamentin 
osallistumiseen asiantuntijatapaamisiin; 
painottaa, että täytäntöönpanosäädöksiä on 
käytettävä vain tapauksissa, joissa ne ovat 
oikeudellisesti perusteltuja, eikä niitä pidä 
käyttää vaihtoehtoina delegoiduille 
säädöksille; pitää valitettavana pitkiä 
määräaikoja kaupallisen alan 
lainsäädännön mukauttamisessa uuteen 
delegoitujen säädösten / 
täytäntöönpanosäädösten järjestelmään;

5. toivoo toimielinten tiivistä yhteistyötä 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten osalta; katsoo, 
että delegoidut säädökset voivat olla 
joustava ja tehokas väline, mutta korostaa, 
että parlamentin oikeuksia ja 
velvollisuuksia on kunnioitettava 
täysimääräisesti, myös noudattamalla 
perussäädöstä sekä huolehtimalla 
oikea-aikaisesta ja kattavasta 
tiedottamisesta parlamentille, jotta 
delegoituja säädöksiä voidaan valvoa 
asianmukaisesti; korostaa tässä yhteydessä, 
että delegoitujen säädösten hyväksyminen 
ilman asianmukaista tietoa ja kiireellisesti 
voi vaarantaa parlamentin valvonnan; on 
kuitenkin tyytyväinen puitesopimuksessa 
esitettyyn parlamentin osallistumiseen 
asiantuntijatapaamisiin; painottaa, että 
täytäntöönpanosäädöksiä on käytettävä 
vain tapauksissa, joissa ne ovat 
oikeudellisesti perusteltuja, eikä niitä pidä 
käyttää vaihtoehtoina delegoiduille 
säädöksille;

Or. en
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Tarkistus 15
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. varoittaa riskistä, että parlamentin 
lainsäädäntöoikeuksia kierretään ottamalla 
neuvoston säädöksissä käyttöön 
säännöksiä, jotka kuuluisivat tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen, käyttämällä 
pelkästään komission suuntaviivoja tai 
täytäntöönpanosäädöksiä tai delegoituja 
säädöksiä, joita ei voida soveltaa, tai siten, 
että ei esitetä tarvittavia 
lainsäädäntöehdotuksia yhteisen 
kauppapolitiikan tai kansainvälisten 
kauppa- ja investointisopimuksien 
täytäntöönpanemiseksi;

6. varoittaa, että parlamentin 
lainsäädäntöoikeuksia kierretään ottamalla 
neuvoston säädöksissä käyttöön 
säännöksiä, jotka kuuluisivat tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen, käyttämällä 
pelkästään komission suuntaviivoja tai 
täytäntöönpanosäädöksiä tai delegoituja 
säädöksiä, joita ei voida soveltaa, tai siten, 
että ei esitetä tarvittavia 
lainsäädäntöehdotuksia yhteisen 
kauppapolitiikan tai kansainvälisten 
kauppa- ja investointisopimuksien 
täytäntöönpanemiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieleen kansainvälisten 
sopimusten osalta parlamentin oikeuden 
pyytää neuvostoa pidättymään 
neuvottelujen käynnistämisestä kunnes 
parlamentti on esittänyt kantansa 
ehdotetuista neuvotteluvaltuuksista ja 
katsoo, että olisi harkittava neuvoston 
kanssa tehtävää puitesopimusta; muistuttaa 
komissiota, että on pidättäydyttävä 
kauppasopimusten väliaikaisesta 
soveltamisesta ennen kuin parlamentti on 
antanut suostumuksensa niiden 
tekemiselle, jotta noudatetaan vilpittömän 
yhteistyön periaatetta ja vältetään 

7. palauttaa mieleen kansainvälisten 
sopimusten osalta parlamentin oikeuden 
pyytää neuvostoa pidättymään 
neuvottelujen käynnistämisestä kunnes 
parlamentti on esittänyt kantansa 
ehdotetuista neuvotteluvaltuuksista ja 
katsoo, että olisi harkittava neuvoston 
kanssa tehtävää puitesopimusta; muistuttaa 
komissiota, että on pidättäydyttävä 
kauppasopimusten väliaikaisesta 
soveltamisesta ennen kuin parlamentti on 
antanut suostumuksensa niiden 
tekemiselle, paitsi tapauksissa, joissa 
parlamentti on antanut nimenomaisen 
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toimijoihin kohdistuva oikeudellinen 
epävarmuus; katsoo, että parlamentin olisi 
hyväksyttävä tarvittavat toimenpiteet 
kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanon ja sopimuksista 
seuraavien velvoitteiden noudattamisen 
seuraamiseksi säännöllisesti.

lupansa, jotta noudatetaan vilpittömän 
yhteistyön periaatetta ja vältetään 
oikeudellinen epävarmuus; katsoo, että 
parlamentti voisi hyväksyä tarvittavat 
toimenpiteet kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanon ja sopimuksista 
seuraavien velvoitteiden noudattamisen 
seuraamiseksi.

Or. en

Tarkistus 17
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieleen kansainvälisten 
sopimusten osalta parlamentin oikeuden 
pyytää neuvostoa pidättymään 
neuvottelujen käynnistämisestä kunnes 
parlamentti on esittänyt kantansa 
ehdotetuista neuvotteluvaltuuksista ja 
katsoo, että olisi harkittava neuvoston 
kanssa tehtävää puitesopimusta; muistuttaa 
komissiota, että on pidättäydyttävä 
kauppasopimusten väliaikaisesta 
soveltamisesta ennen kuin parlamentti on 
antanut suostumuksensa niiden 
tekemiselle, jotta noudatetaan vilpittömän 
yhteistyön periaatetta ja vältetään 
toimijoihin kohdistuva oikeudellinen 
epävarmuus; katsoo, että parlamentin olisi 
hyväksyttävä tarvittavat toimenpiteet 
kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanon ja sopimuksista 
seuraavien velvoitteiden noudattamisen 
seuraamiseksi säännöllisesti.

7. palauttaa mieleen kansainvälisten 
sopimusten osalta parlamentin oikeuden 
pyytää neuvostoa pidättymään 
neuvottelujen käynnistämisestä kunnes 
parlamentti on esittänyt kantansa 
ehdotetuista neuvotteluvaltuuksista ja 
katsoo, että olisi harkittava neuvoston 
kanssa tehtävää puitesopimusta; muistuttaa 
komissiota, että on pidättäydyttävä 
kauppasopimusten väliaikaisesta 
soveltamisesta ennen kuin parlamentti on 
antanut suostumuksensa niiden 
tekemiselle, jotta noudatetaan vilpittömän 
yhteistyön periaatetta ja vältetään 
toimijoihin kohdistuva oikeudellinen 
epävarmuus; pitää tärkeänä, että 
parlamentille tiedotetaan asiasta 
täysimääräisesti ja täsmällisesti kaikissa 
prosessin vaiheissa tarvittaessa täysin 
luottamuksellisesti.

Or. en



AM\1013965FI.doc 19/19 PE526.173v01-00

FI

Tarkistus 18
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
7 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) katsoo, että ottaen huomioon tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa koskevat 
kummankin osapuolen intressit, kun kyse 
on sekasopimuksista ja täytäntöönpanon 
valvonnasta, olisi vakavasti harkittava 
kansallisten parlamenttien ja kansallisten 
asiantuntijoiden ottamista tiiviimmin 
mukaan parlamentin työskentelyyn;

Or. en


