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Tarkistus 1
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan 1 viite

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, 
erityisesti sen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevat määräykset sekä 
sen uudet oikeudelliset puitteet 
perusoikeuksien suojaamiseksi ja unionin 
kansalaisuuden lujittamiseksi, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 
sellaisena kuin se on muutettuna
Lissabonin sopimuksella, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
pöytäkirjan N:o 8, joka koskee liittymistä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, sellaisena kuin se on 
sisällytettynä siihen Lissabonin 
sopimuksella, ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jolla on sama 
oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, 
erityisesti sen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevat määräykset sekä 
sen uudet oikeudelliset puitteet 
perusoikeuksien suojaamiseksi ja unionin 
kansalaisuuden lujittamiseksi, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2, 6 ja 
7 artiklan, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina Lissabonin sopimuksella, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen pöytäkirjan N:o 8, joka koskee 
liittymistä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen, 
sellaisena kuin se on sisällytettynä siihen 
Lissabonin sopimuksella, ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan, jolla on sama 
oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla,

Or. en

Tarkistus 2
Andrew Duff, Stanimir Ilchev 

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan 1 viite

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, 
erityisesti sen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevat määräykset 
sekä sen uudet oikeudelliset puitteet 

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 
antamansa päätöslauselman Lissabonin 
sopimuksesta1,

                                               
1 EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 25.
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perusoikeuksien suojaamiseksi ja unionin 
kansalaisuuden lujittamiseksi, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
pöytäkirjan N:o 8, joka koskee liittymistä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, sellaisena kuin se on 
sisällytettynä siihen Lissabonin 
sopimuksella, ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jolla on sama 
oikeudellinen arvo kuin 
perussopimuksilla,

Or. en

Tarkistus 3
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan 1 viite

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, 
erityisesti sen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevat määräykset sekä 
sen uudet oikeudelliset puitteet 
perusoikeuksien suojaamiseksi ja unionin 
kansalaisuuden lujittamiseksi, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
pöytäkirjan N:o 8, joka koskee liittymistä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, sellaisena kuin se on 
sisällytettynä siihen Lissabonin 
sopimuksella, ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jolla on sama 
oikeudellinen arvo kuin 
perussopimuksilla,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, 
erityisesti sen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta koskevat määräykset sekä 
sen uudet oikeudelliset puitteet 
perusoikeuksien suojaamiseksi ja unionin 
kansalaisuuden lujittamiseksi, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
pöytäkirjan N:o 8, joka koskee liittymistä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, sellaisena kuin se on 
sisällytettynä siihen Lissabonin 
sopimuksella,

Or. nl
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Tarkistus 4
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston 
puheenjohtajavaltion 16. lokakuuta 2009 
päivätyn asiakirjaluonnoksen 
"Tukholman ohjelma – avoin ja 
turvallinen Eurooppa kansalaisia varten" 
(14449/09),

Or. en

Tarkistus 5
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan A kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin etenkin yksityisoikeuden 
osalta vuonna 1999 hyväksytyssä 
Tampereen ohjelmassa asetettu selkeä ja 
kunnianhimoinen tavoite ja että sen vuoksi 
on välttämätöntä palauttaa kyseisen 
ohjelman alkuperäinen henki, joka kattoi 
lain kaikki osa-alueet, ennen kuin 
turvallisuutta koskevasta ulottuvuudesta 
tuli poliittinen painopiste terrorismin 
torjunnassa tapahtuneiden dramaattisten ja 
pakottavien käänteiden jälkeen,

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin vuonna 1999 
hyväksytyssä Tampereen ohjelmassa 
asetettu selkeä ja kunnianhimoinen tavoite 
ja että sen vuoksi on välttämätöntä 
palauttaa kyseisen ohjelman alkuperäinen 
henki, joka kattoi lain kaikki osa-alueet, 
ennen kuin turvallisuutta koskevasta 
ulottuvuudesta tuli poliittinen painopiste 
terrorismin torjunnassa tapahtuneiden 
dramaattisten ja pakottavien käänteiden 
jälkeen,

Or. en
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Tarkistus 6
Monika Hohlmeier

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan A kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin etenkin yksityisoikeuden 
osalta vuonna 1999 hyväksytyssä 
Tampereen ohjelmassa asetettu selkeä ja 
kunnianhimoinen tavoite ja että sen vuoksi 
on välttämätöntä palauttaa kyseisen 
ohjelman alkuperäinen henki, joka kattoi 
lain kaikki osa-alueet, ennen kuin 
turvallisuutta koskevasta ulottuvuudesta 
tuli poliittinen painopiste terrorismin 
torjunnassa tapahtuneiden dramaattisten ja 
pakottavien käänteiden jälkeen,

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin vuonna 1999 
hyväksytyssä Tampereen ohjelmassa 
asetettu selkeä ja kunnianhimoinen tavoite 
ja että sen vuoksi on välttämätöntä 
palauttaa kyseisen ohjelman alkuperäinen 
henki, joka kattoi lain ja yksilön turvan
kaikki osa-alueet, ennen kuin turvallisuutta 
koskevasta ulottuvuudesta tuli poliittinen 
painopiste terrorismin torjunnassa 
tapahtuneiden dramaattisten ja pakottavien 
käänteiden jälkeen,

Or. de

Tarkistus 7
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan A kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin etenkin yksityisoikeuden 
osalta vuonna 1999 hyväksytyssä 
Tampereen ohjelmassa asetettu selkeä ja 

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite ja että vuonna 2005 hyväksytyllä 
Haagin ohjelmalla on edistetty monelta 
osin kyseisen alueen toteutumista, vaikka 
nyt on erittäin tärkeää keskittyä 
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kunnianhimoinen tavoite ja että sen 
vuoksi on välttämätöntä palauttaa 
kyseisen ohjelman alkuperäinen henki, 
joka kattoi lain kaikki osa-alueet, ennen 
kuin turvallisuutta koskevasta 
ulottuvuudesta tuli poliittinen painopiste 
terrorismin torjunnassa tapahtuneiden 
dramaattisten ja pakottavien käänteiden 
jälkeen,

kansalaisten tarpeisiin ja odotuksiin,

Or. en

Tarkistus 8
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan A kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin etenkin yksityisoikeuden 
osalta vuonna 1999 hyväksytyssä 
Tampereen ohjelmassa asetettu selkeä ja 
kunnianhimoinen tavoite ja että sen vuoksi 
on välttämätöntä palauttaa kyseisen 
ohjelman alkuperäinen henki, joka kattoi 
lain kaikki osa-alueet, ennen kuin 
turvallisuutta koskevasta ulottuvuudesta 
tuli poliittinen painopiste terrorismin 
torjunnassa tapahtuneiden dramaattisten 
ja pakottavien käänteiden jälkeen,

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin etenkin yksityisoikeuden 
osalta vuonna 1999 hyväksytyssä 
Tampereen ohjelmassa asetettu selkeä ja 
kunnianhimoinen tavoite, 

Or. en
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Tarkistus 9
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan A kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin etenkin yksityisoikeuden 
osalta vuonna 1999 hyväksytyssä 
Tampereen ohjelmassa asetettu selkeä ja 
kunnianhimoinen tavoite ja että sen vuoksi 
on välttämätöntä palauttaa kyseisen 
ohjelman alkuperäinen henki, joka kattoi 
lain kaikki osa-alueet, ennen kuin 
turvallisuutta koskevasta ulottuvuudesta 
tuli poliittinen painopiste terrorismin 
torjunnassa tapahtuneiden dramaattisten ja 
pakottavien käänteiden jälkeen,

A. ottaa huomioon, että vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alue on 
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
lähtien ollut Euroopan unionin olennainen 
tavoite; toteaa kuitenkin, että vuonna 2005 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa monelta 
osin unohdettiin etenkin yksityisoikeuden 
osalta vuonna 1999 hyväksytyssä 
Tampereen ohjelmassa asetettu selkeä ja 
kunnianhimoinen tavoite ja että sen vuoksi 
on välttämätöntä palauttaa kyseisen 
ohjelman alkuperäinen henki, jonka 
mukaisesti keskityttiin oikeusvaltion 
periaatteeseen sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamiseen, ennen 
kuin turvallisuutta koskevasta 
ulottuvuudesta tuli poliittinen painopiste 
terrorismin torjunnassa tapahtuneiden 
dramaattisten ja pakottavien käänteiden 
jälkeen,

Or. en

Tarkistus 10
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että kansalliset 
ratkaisut eivät enää ole riittäviä monilla 
oikeus- ja sisäasioiden aloilla ja että siksi 
on kehitettävä eurooppalaisia vastauksia 
kansainvälisiin haasteisiin 
maahanmuuton, turvallisuuden ja 
teknologian, tieto- ja viestintätekniikka 
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mukaan lukien, alalla,

Or. de

Tarkistus 11
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan B kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

B. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa, jonka irlantilaisten suuri 
enemmistö äskettäin hyväksyi, 
muotoillaan uudelleen vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueeseen 
liittyvän politiikan perusta, tavoitteet ja 
menetelmät,

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 12
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan B kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

B. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa, jonka irlantilaisten suuri 
enemmistö äskettäin hyväksyi, muotoillaan 
uudelleen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvän politiikan 
perusta, tavoitteet ja menetelmät,

B. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa, jonka irlantilaisten suuri 
enemmistö äskettäin hyväksyi, muotoillaan 
uudelleen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvän politiikan 
oikeusperustat, tavoitteet, välineet ja 
päätöksentekomenetelmät,

Or. en
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Tarkistus 13
Joanna Senyszyn

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan B kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

B. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa, jonka irlantilaisten suuri 
enemmistö äskettäin hyväksyi, 
muotoillaan uudelleen vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueeseen 
liittyvän politiikan perusta, tavoitteet ja 
menetelmät,

B. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa, joka on hyväksytty joko 
jäsenvaltioiden parlamenteissa tai 
kansanäänestyksellä, muotoillaan 
uudelleen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvän politiikan 
perusta, tavoitteet ja menetelmät,

Or. en

Tarkistus 14
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan B kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

B. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa, jonka irlantilaisten suuri
enemmistö äskettäin hyväksyi, muotoillaan 
uudelleen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvän politiikan 
perusta, tavoitteet ja menetelmät,

B. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa, jonka irlantilaisten 
enemmistö äskettäin hyväksyi, muotoillaan 
uudelleen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvän politiikan 
perusta, tavoitteet ja menetelmät,

Or. en

Tarkistus 15
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
sisärajatarkastusten poistuminen kuuluu 
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Euroopan yhdentymisen suurimpiin 
saavutuksiin,

Or. en

Tarkistus 16
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan C kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella kansallisille parlamenteille 
ensimmäisen kerran annettavilla 
oikeuksilla ja institutionaalisella roolilla 
on myönteinen vaikutus erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen kehitykseen ja toimintaan, 
varsinkin kun toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen taataan entistä paremmin,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan C kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella kansallisille parlamenteille 
ensimmäisen kerran annettavilla 
oikeuksilla ja institutionaalisella roolilla 
on myönteinen vaikutus erityisesti 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen kehitykseen ja toimintaan, 
varsinkin kun toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen taataan entistä paremmin,

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 18
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti edustaa suoraan kansalaisia 
unionin tasolla ja että jäsenvaltiota 
edustaa neuvostossa hallitus, joka 
puolestaan on demokratian mukaisessa 
vastuussa kansalliselle parlamentilleen; 
katsoo siksi, että Euroopan unionin 
tarvitsema parlamentarisoituminen on 
toteutettava toisaalta vahvistamalla 
Euroopan parlamentin toimivaltaa 
kaikessa unionin päätöksenteossa ja 
toisaalta tehostamalla kansallisten 
parlamenttien harjoittamaa 
jäsenvaltioiden hallitusten valvontaa,

Or. en

Tarkistus 19
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että yhteiset toimet 
on toteutettava yhteisön toimivallan
rajoissa, ja että EU:n laajuisia 
lähestymistapoja on sovellettava vain kun 
niiden uskotaan olevan tuloksellisempia 
kuin kansalliset toimet, 

Or. de
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Tarkistus 20
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että unionin 
kansalaisten oikeudet ja oikeudet suojaan, 
erityisesti tietosuojaan, sekä yhteisen 
oikeus- ja sisäpolitiikan parlamentaarinen 
valvonta on säilytettävä,

Or. de

Tarkistus 21
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan D kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimukseen sisältyvä unionin liittyminen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen ei vaikuta unionin 
perusoikeuksien suojeluun, joka 
pohjautuu perusoikeuskirjaan ja 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön, ja että se on tärkeä osa 
lisäsuojaa, mutta huomauttaa, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja 
yhteisöjen tuomioistuimen välillä on 
oltava selkeä toimivaltajako,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan D kappale
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimukseen sisältyvä unionin liittyminen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen ei vaikuta unionin 
perusoikeuksien suojeluun, joka pohjautuu 
perusoikeuskirjaan ja yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, ja että 
se on tärkeä osa lisäsuojaa, mutta 
huomauttaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja yhteisöjen 
tuomioistuimen välillä on oltava selkeä 
toimivaltajako,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimukseen sisältyvä unionin liittyminen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen ei vaikuta unionin 
perusoikeuksien suojeluun, mutta 
huomauttaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja yhteisöjen 
tuomioistuimen välillä on oltava selkeä 
toimivaltajako,

Or. nl

Tarkistus 23
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

D a. katsoo, että on tärkeää siirtää 
painotusta EU:n vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
yhteistyössä sellaisen ohjelman suuntaan, 
jossa enenevästi lähdetään EU:n 
kansalaisten ja asukkaiden 
ihmisoikeuksien lujittamisesta sekä 
avoimuuden ja tämän alueen 
työvälineiden ja toimien demokraattisen 
valvonnan lisäämisestä,

Or. en
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Tarkistus 24
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan E kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

E. toteaa, että avoimuuden on oltava 
ratkaisevassa asemassa 
lainsäädäntötyössä ja että kansalaisten ja 
kansallisten parlamenttien olisi voitava 
seurata vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvän politiikan 
määrittelyä ja täytäntöönpanoa,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan E kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

E. toteaa, että avoimuuden on oltava 
ratkaisevassa asemassa lainsäädäntötyössä 
ja että kansalaisten ja kansallisten 
parlamenttien olisi voitava seurata 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvän politiikan määrittelyä ja 
täytäntöönpanoa,

E. toteaa, että avoimuuden on oltava 
ratkaisevassa asemassa lainsäädäntötyössä 
ja että kansallisten parlamenttien ja 
kansalaisten olisi voitava seurata 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvän politiikan määrittelyä ja 
täytäntöönpanoa,

Or. en

Tarkistus 26
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan E kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

E. toteaa, että avoimuuden on oltava E. toteaa, että avoimuuden on oltava 
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ratkaisevassa asemassa lainsäädäntötyössä 
ja että kansalaisten ja kansallisten 
parlamenttien olisi voitava seurata 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvän politiikan määrittelyä ja 
täytäntöönpanoa,

ratkaisevassa asemassa lainsäädäntötyössä 
ja että kansalaisten ja kansallisten 
parlamenttien olisi voitava seurata ja 
valvoa vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen liittyvän politiikan 
määrittelyä ja täytäntöönpanoa,

Or. nl

Tarkistus 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan E kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

E. toteaa, että avoimuuden on oltava 
ratkaisevassa asemassa lainsäädäntötyössä 
ja että kansalaisten ja kansallisten 
parlamenttien olisi voitava seurata 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvän politiikan määrittelyä ja 
täytäntöönpanoa,

E. toteaa, että avoimuuden on oltava 
ratkaisevassa asemassa lainsäädäntötyössä 
ja että kansalaisten ja kansallisten 
parlamenttien on voitava seurata vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueeseen 
liittyvän politiikan määrittelyä ja 
täytäntöönpanoa,

Or. en

Tarkistus 28
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden 
alalla viiden seuraavan vuoden 
painopisteissä on otettava huomioon 
yksittäisten kansalaisten ja yritysten 
ilmaisemat tarpeet,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 29
Diana Wallis vetoomusvaliokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla 
viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon yksittäisten kansalaisten 
ja yritysten ilmaisemat tarpeet,

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla 
viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon erityisesti yksittäisten 
kansalaisten ja yritysten 
vetoomusmenettelyn välityksellä
ilmaisemat tarpeet,

Or. en

Tarkistus 30
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla 
viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon yksittäisten kansalaisten 
ja yritysten ilmaisemat tarpeet,

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla 
viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon yksittäisten 
kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
yritysten ilmaisemat tarpeet,

Or. en

Tarkistus 31
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla F. huomauttaa, että vapauden, 
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viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon yksittäisten 
kansalaisten ja yritysten ilmaisemat 
tarpeet,

turvallisuuden ja oikeuden alueen viiden 
seuraavan vuoden painopisteissä on 
keskityttävä yksittäisiin kansalaisiin, 
suojattava heidän oikeutensa ja otettava 
huomioon heidän tarpeensa,

Or. en

Tarkistus 32
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla 
viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon yksittäisten kansalaisten
ja yritysten ilmaisemat tarpeet,

F. huomauttaa, että yksityisoikeuden alalla 
viiden seuraavan vuoden painopisteissä on 
otettava huomioon yksittäisten kansalaisten 
ilmaisemat tarpeet,

Or. en

Tarkistus 33
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F a. katsoo, että vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen kulmakivenä oleva 
vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää 
luottamusta muiden maiden
oikeusjärjestelmiin ja että kyseisten 
arvojen turvaamisen edellytys on muiden 
maiden järjestelmien tuntemus ja 
ymmärtäminen, minkä ansiosta voi syntyä 
eurooppalainen oikeuskulttuuri,

Or. en
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Tarkistus 34
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F a. katsoo, että EU:n asialista on 
suunnattava enemmän rikollisuuden 
alkusyiden korjaamiseen toimimalla siten, 
että voidaan parantaa ihmisten 
oikeussuojaa ja tasa-arvoa ja edistää 
vuoropuhelua sekä taloudellisia ja 
sosiaalisia oikeuksia,

Or. en

Tarkistus 35
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F b. pitää välttämättömänä, että 
järjestäytyneen rikollisuuden, petosten ja 
korruption tehokkaaksi torjumiseksi ja 
Euroopan unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi tehostetaan poliisi- ja 
oikeusasioiden yhteistyötä, otetaan 
Europol ja Eurojust järjestelmällisesti 
mukaan tutkintatoimiin, perustetaan 
Euroopan syyttäjäviranomainen ja 
saadaan aikaan näkyviä ja mitattavissa 
olevia tuloksia, ja katsoo, että EU-
kansalaiset haluavat unionin tehostavan 
toimia korruption kitkemiseksi, 

Or. en
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Tarkistus 36
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan F c kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

F c. ottaa huomioon, että kaavailtuun 
sisäisen turvallisuuden rahaston 
perustamiseen suhtaudutaan suurella 
varauksella, ja katsoo, että tällaisen 
rahaston perustaminen edellyttää 
Euroopan parlamentin päätöksen 
antamista, 

Or. en

Tarkistus 37
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava 
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen 
– erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomareiden – eurooppalaiseen 
oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan 
perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten 
oikeusjärjestelmien vastavuoroisen 
tuntemisen ja ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 38
Monika Hohlmeier

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava 
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen 
– erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomareiden1 – eurooppalaiseen 
oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan 
perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten oikeusjärjestelmien 
vastavuoroisen tuntemisen ja 
ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava 
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen 
eurooppalaiseen oikeuskulttuuriin, joka ei 
ainoastaan perustu yhteisön oikeuteen vaan 
jota myös kehitetään kansallisten 
oikeusjärjestelmien vastavuoroisen 
tuntemisen ja ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,

Or. de

Tarkistus 39
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen –
erityisesti ensimmäisen oikeusasteen
tuomareiden – eurooppalaiseen 
oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan 
perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten 
oikeusjärjestelmien vastavuoroisen 

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen ei pidä pohjautua 
ainoastaan oikeusalan toimijoiden ja
oikeuslaitoksen tuomareiden yhteisön
oikeuden tuntemukseen, vaan myös 
kansallisten oikeusjärjestelmien 
vastavuoroiseen tuntemiseen, 
ymmärtämisen ja kunnioittamiseen,

                                               
1 Virheellinen käännös: Saksankielisessä versiossa ilmaus "ensimmäisen oikeusasteen tuomarit" 
("erstinstanzliche Richter") on käännetty väärin.
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tuntemisen ja ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,

Or. nl

Tarkistus 40
Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Carmen 
Romero López

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava 
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen –
erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomareiden – eurooppalaiseen 
oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan 
perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten oikeusjärjestelmien 
vastavuoroisen tuntemisen ja 
ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava 
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen –
erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomareiden ja syyttäjien –
eurooppalaiseen oikeuskulttuuriin, joka ei 
ainoastaan perustu yhteisön oikeuteen vaan 
jota myös kehitetään kansallisten 
oikeusjärjestelmien vastavuoroisen 
tuntemisen ja ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella ja uuden tieto- ja 
viestintätekniikan avulla,

Or. en

Tarkistus 41
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G kappale
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen –
erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomareiden – eurooppalaiseen 
oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan 
perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten 
oikeusjärjestelmien vastavuoroisen 
tuntemisen ja ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,

G. katsoo, että muiden maiden 
järjestelmien tuntemus ja ymmärtäminen 
on mahdollista vain toteuttamalla asiaa 
edistäviä aktiivisia toimia, joihin kuuluvat 
kokemusten vaihto, henkilövaihto, 
vierailut, tietojen vaihto ja kurssit
oikeusalan toimijoille ja oikeuslaitosten 
jäsenille – erityisesti ensimmäisen 
oikeusasteen tuomareille – sekä
yliopistojen opetussuunnitelmien 
perusteellinen uudistus; katsoo, että 
yhteisön oikeutta ei saa liittää kansallisen 
oikeuden opiskeluun pelkkänä 
jälkihuomautuksena ja että Euroopan 
oikeusjärjestelmien vertailun olisi oltava 
eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
perusrakenneosia; katsoo, että 
yliopistoille ja varsinkin kansallisille 
ammatillisille elimille on annettava 
aktiivinen rooli näissä toimissa; katsoo, 
että on järjestettävä yhteistä koulutusta, 
jollaista ovat jo vuosia tarjonneet 
Euroopan oikeusalan koulutusverkosto ja 
Eurooppa-oikeuden akatemia ja joka 
tapahtuu oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,  

Or. en

Tarkistus 42
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava 
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen –
erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomareiden – eurooppalaiseen 

G. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen on pohjauduttava 
oikeusalan toimijoiden ja oikeuslaitoksen –
erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomareiden – eurooppalaiseen 
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oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan 
perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten oikeusjärjestelmien 
vastavuoroisen tuntemisen ja 
ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella,

oikeuskulttuuriin, joka ei ainoastaan 
perustu yhteisön oikeuteen vaan jota myös 
kehitetään kansallisten oikeusjärjestelmien 
vastavuoroisen tuntemisen ja 
ymmärtämisen, yliopistojen 
opetussuunnitelmien perusteellisen 
uudistuksen, opiskelijavaihdon, 
opintomatkojen ja yhteisen koulutuksen 
kautta oikeusjärjestelmän eri aloilla 
toimivien eurooppalaisten verkostojen 
aktiivisella tuella ja jonka tarkoituksena 
on, että oikeusalan toimijoilla ja 
oikeuslaitoksella on yksityiskohtaiset 
tiedot ihmisoikeuksista ja 
perusvapauksista,

Or. en

Tarkistus 43
Claude Moraes, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin alueella asuu yli 19 miljoonaa 
kolmannen maan kansalaista; katsoo, että 
tämän on näyttävä tulevan Tukholman 
ohjelman painopisteissä ja että olisi 
toteutettava lisätoimia sen 
varmistamiseksi, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alue ei ole 
yksinomaan EU-kansalaisia varten,

Or. en

Tarkistus 44
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G a kappale (uusi)



AM\794919FI.doc 25/255 PE430.410v02-00

FI

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G a. toteaa, että keskinäinen luottamus 
edellyttää myös eri kansallisten 
järjestelmien tehokkuuden ja tulosten 
jatkuvaa arviointia, jota tehdään sekä 
kansallisella että unionin tasolla; katsoo, 
että tässä olisi otettava huomioon 
oikeudenkäytön tehostamista 
tarkastelevan Euroopan neuvoston 
komitean (CEPEJ) ansiokas toiminta,

Or. en

Tarkistus 45
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G a. katsoo, että EU:n toimet 
maahanmuuton ja turvapaikka-asioiden 
alalla ovat yhä repressiivisempiä ja että 
alalla olisi omaksuttava avoimempi 
poliittinen asialista siten, että EU 
näyttäytyy avoimempana ja 
suvaitsevaisempana yhteiskuntana, joka 
ottaa vastaan uusia tulokkaita ja 
varmistaa, että EU:n kaikilla asukkailla, 
sekä rekisteröityneillä että 
rekisteröitymättömillä, on vakaat oikeudet 
ja oikeus suojeluun,

Or. en

Tarkistus 46
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G b kappale (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G b. ottaa huomioon 10. syyskuuta 1991 
antamansa päätöslauselman Eurooppa-
oikeuden akatemian perustamisesta1, 
24. syyskuuta 2002 ilmaiseman kantansa 
neuvoston päätöksen tekemisestä 
oikeuslaitoksen palveluksessa olevien 
koulutuksen eurooppalaisen verkoston 
perustamisesta2 ja 9. heinäkuuta 2008 
antamansa päätöslauselman kansallisen 
tuomarin asemasta Euroopan 
oikeuslaitoksessa3 ja katsoo, että 
oikeusjärjestelmän eri aloilla toimiville 
eurooppalaisille verkostoille (Euroopan 
tuomarineuvostojen verkosto, Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden korkeimpien 
oikeuksien presidenttien verkosto, 
unionin jäsenvaltioiden ylimpien 
syyttäjien Eurojustice-verkosto, siviili- ja 
kauppaoikeuden alan Euroopan 
oikeudellinen verkosto ja oikeusalan 
toimijoiden verkostot) on annettava 
aktiivinen rooli eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin toteutuksessa,

Or. en

Tarkistus 47
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G a. toteaa, että globalisaatio vaikuttaa 
rahoitusalan ohella yhä enenevässä 
määrin myös vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen; katsoo tämän 
edellyttävän kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa ja toimia, joilla 

                                               
1 EYVL C 267, 14.10.1991, s. 33.
2 EUVL C 273 E, 14.11.2003, s. 99.
3 P6_TA(2008)0352.
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puututaan tärkeisiin maahanmuutto- ja 
turvapaikkakysymyksiin, ja kehottaa 
erityisesti tiivistämään oikeus- ja 
sisäasioiden, kehitysyhteistyöasioiden, 
kansainvälisen kaupan ja sosiaaliasioiden 
toimijoiden vaihtoa ja yhteistyötä,

Or. en

Tarkistus 48
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

G b. toteaa, että verkkorikollisuus on 
lisääntynyt huomattavasti viime vuosina 
ja luonut entistä monitahoisempia 
oikeudellisia haasteita sekä kuormittanut 
tuomioistuimia; katsoo tämän kehityksen 
valossa, että on syytä tarkastella 
mahdollisuutta perustaa unioniin 
verkkorikollisuuteen erikoistunut 
tuomioistuin, 

Or. en

Tarkistus 49
Kinga Göncz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – johdantokappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

1. panee merkille, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeva 
uusi monivuotinen ohjelma hyväksytään ja 
pannaan täytäntöön todennäköisesti 
Lissabonin sopimuksen mukaisissa uusissa 
oikeudellisissa puitteissa, joten siinä on jo 
otettava huomioon kaikki sopimukseen 
sisältyvät muutokset:

1. panee merkille, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeva 
uusi monivuotinen ohjelma hyväksytään ja 
pannaan täytäntöön todennäköisesti 
Lissabonin sopimuksen ja 
perusoikeuskirjan mukaisissa uusissa 
oikeudellisissa puitteissa, joten siinä on jo 
otettava huomioon kaikki sopimukseen 
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sisältyvät muutokset:

Or. en

Tarkistus 50
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – johdantokappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

1. panee merkille, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeva 
uusi monivuotinen ohjelma hyväksytään ja 
pannaan täytäntöön todennäköisesti 
Lissabonin sopimuksen mukaisissa uusissa 
oikeudellisissa puitteissa, joten siinä on jo 
otettava huomioon kaikki sopimukseen 
sisältyvät muutokset:

1. pitää myönteisenä, että vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeva 
uusi monivuotinen ohjelma hyväksytään ja 
pannaan täytäntöön todennäköisesti 
Lissabonin sopimuksen mukaisissa uusissa 
oikeudellisissa puitteissa, joten siinä on jo 
otettava huomioon kaikki sopimukseen 
sisältyvät muutokset:

Or. en

Tarkistus 51
Petru Constantin Luhan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 1 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– Schengenin yhteistyöstä tulee vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen ydin;

– Schengenin yhteistyöstä tulee vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen ydin;
EU:n on kuitenkin tärkeää keskittyä 
Schengenin alueen laajentamiseen, jotta 
varmistetaan vapaan liikkuvuuden 
periaatteen täysimääräinen toteutuminen 
ja sisärajatarkastusten poistuminen myös 
vuonna 2007 unioniin liittyneiltä 
jäsenvaltioilta;

Or. en
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Tarkistus 52
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 1–2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– Schengenin yhteistyöstä tulee vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen ydin;

– henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella tulee yksi vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
kulmakivistä; 

– unionin kansalaisuudesta ja
perusoikeuksien suojelusta tulee 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan ydin, ja 
unionin toimielinten on noudatettava 
unionin kansalaisten yhdenvertaisuuden 
periaatetta;

– jokaisen perusoikeuksien suojelu ja 
edistäminen ja oikeuksien, 
oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuun ja 
monimuotoisuuden Euroopan luominen 
ovat unionin politiikkojen keskeisiä 
arvoja ja unionin asialistan ensimmäisiä 
kohtia, ja unionin toimielinten on 
noudatettava kaikkien ihmisten
yhdenvertaisuuden periaatetta;

(Parlamentin tekstin ensimmäisestä luetelmakohdasta tulee toinen luetelmakohta ja toisesta 
luetelmakohdasta ensimmäinen luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 53
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– unionin kansalaisuudesta ja 
perusoikeuksien suojelusta tulee 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan ydin, ja 
unionin toimielinten on noudatettava 
unionin kansalaisten yhdenvertaisuuden 
periaatetta;

– perusoikeuskirjasta tehdään sitova;
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Or. en

Tarkistus 54
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– EU:n toimielimet seuraavat EU-
kansalaisten yhdenvertaisuuden 
periaatteen toteutumista;

Or. en

Tarkistus 55
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 3 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– Maastrichtin sopimuksella vahvistettu 
nykyinen kahtiajako tavanomaisten ja 
hallitustenvälisten järjestelmien välillä 
päättyy, mikä kertoo jäsenvaltioiden 
välisen luottamuksen lisääntymisestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 4 luetelmakohta 

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– päätöksentekoprosessia vahvistetaan 
laajentamalla neuvoston 
määräenemmistöpäätöksiä, jolloin 

– päätöksentekoprosessia vahvistetaan 
noudattamalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, jossa edellytetään
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samoihin tai samankaltaisiin aloihin 
liittyvät säädökset voidaan hyväksyä 
samaa äänestysjärjestelmää käyttäen;

neuvoston määräenemmistöä ja Euroopan 
parlamentin yhteispäätöstä ja jonka 
lainmukaisuutta valvoo yhteisöjen 
tuomioistuin;

Or. en

Tarkistus 57
Zita Gurmai

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 4 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– päätöksentekoprosessia vahvistetaan 
laajentamalla neuvoston 
määräenemmistöpäätöksiä, jolloin 
samoihin tai samankaltaisiin aloihin 
liittyvät säädökset voidaan hyväksyä 
samaa äänestysjärjestelmää käyttäen;

– päätöksentekoprosessia vahvistetaan 
laajentamalla neuvoston 
määräenemmistöpäätöksiä ja Euroopan 
parlamentin yhteispäätösvaltuuksia, 
jolloin samoihin tai samankaltaisiin aloihin 
liittyvät säädökset voidaan hyväksyä samaa 
äänestysjärjestelmää käyttäen;

Or. en

Tarkistus 58
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 4 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– päätöksentekoprosessia vahvistetaan 
laajentamalla neuvoston 
määräenemmistöpäätöksiä, jolloin 
samoihin tai samankaltaisiin aloihin 
liittyvät säädökset voidaan hyväksyä 
samaa äänestysjärjestelmää käyttäen;

– neuvoston päätöksenteossa otetaan 
käyttöön määräenemmistöpäätökset
kaikissa vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen asioissa; 

Or. en
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Tarkistus 59
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 5 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden ehdoton 
noudattaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella varmistetaan lisätakeilla, 
joiden avulla varsin pieni määrä kansallisia 
parlamentteja voi käynnistää 
varoitusmenettelyn, sekä antamalla 
yksittäiselle jäsenvaltiolle oikeus käyttää 
eräänlaista "hätäjarrua", kun se katsoo, että 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskeva säädösluonnos saattaa vaikuttaa 
sen kansallisen oikeusjärjestyksen 
olennaisiin osiin;

– toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden ehdoton 
noudattaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella varmistetaan lisätakeilla, 
joiden avulla varsin pieni määrä kansallisia 
parlamentteja voi käynnistää 
varoitusmenettelyn, sekä antamalla 
yksittäiselle jäsenvaltiolle oikeus käyttää 
eräänlaista "hätäjarrua", kun se katsoo, että 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskeva säädösluonnos saattaa vaikuttaa 
sen kansallisen oikeusjärjestyksen 
olennaisiin osiin; hätäjarrun käyttö 
johtanee tehostettuun yhteistyöhön niiden 
jäsenvaltioiden ydinryhmän kesken, jotka 
haluavat yhdistää toimintalinjansa; 

Or. en

Tarkistus 60
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 5 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden ehdoton
noudattaminen vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueella varmistetaan 
lisätakeilla, joiden avulla varsin pieni 
määrä kansallisia parlamentteja voi 
käynnistää varoitusmenettelyn, sekä 
antamalla yksittäiselle jäsenvaltiolle oikeus 
käyttää eräänlaista "hätäjarrua", kun se 
katsoo, että oikeudellista yhteistyötä 
rikosasioissa koskeva säädösluonnos 
saattaa vaikuttaa sen kansallisen 

– toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen 
parantuminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella varmistetaan lisätakeilla, 
joiden avulla varsin pieni määrä kansallisia 
parlamentteja voi käynnistää 
varoitusmenettelyn, sekä antamalla 
yksittäiselle jäsenvaltiolle oikeus käyttää 
eräänlaista "hätäjarrua", kun se katsoo, että 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskeva säädösluonnos saattaa vaikuttaa 
sen kansallisen oikeusjärjestyksen 
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oikeusjärjestyksen olennaisiin osiin; olennaisiin osiin;

Or. nl

Tarkistus 61
Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 kohta – 5 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden ehdoton 
noudattaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella varmistetaan lisätakeilla, 
joiden avulla varsin pieni määrä 
kansallisia parlamentteja voi käynnistää 
varoitusmenettelyn, sekä antamalla 
yksittäiselle jäsenvaltiolle oikeus käyttää 
eräänlaista "hätäjarrua", kun se katsoo, että 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskeva säädösluonnos saattaa vaikuttaa 
sen kansallisen oikeusjärjestyksen 
olennaisiin osiin;

– toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden ehdoton 
noudattaminen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella varmistetaan lisätakeilla, 
joiden avulla joukko kansallisia 
parlamentteja voi käynnistää 
varoitusmenettelyn, sekä antamalla 
yksittäiselle jäsenvaltiolle oikeus käyttää 
eräänlaista "hätäjarrua", kun se katsoo, että 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskeva säädösluonnos saattaa vaikuttaa 
sen kansallisen oikeusjärjestyksen 
olennaisiin osiin;

Or. en

Tarkistus 62
Diana Wallis

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

1 a. huomauttaa, että kansalliset 
poikkeamismahdollisuudet mutkistavat ja 
hämärtävät kansalaisten ja yritysten 
oikeussuojaa kaikkialla Euroopan 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella ja että selvyyden, 
oikeudenmukaisuuden, 
johdonmukaisuuden vuoksi 
poikkeamismahdollisuuksia olisi syytä 
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välttää kaikin keinoin;

Or. en

Tarkistus 63
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n toiminnasta tulee 
uskottavampaa, kun se saa uudet tai 
uudistetut oikeudelliset puitteet, mukaan 
lukien uudet määräykset perusoikeuksien 
ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien 
suojelusta, uudet määräykset 
kaikkinaisen eriarvoisuuden, erityisesti 
miesten ja naisten eriarvoisuuden 
poistamisesta (SEUT-sopimuksen 
8 artikla) ja kaikkinaisen syrjinnän 
torjumisesta (SEUT-sopimuksen 
10 artikla), määräykset unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suuremmasta avoimuudesta (SEUT-
sopimuksen 15 artikla), määräykset 
henkilötietojen suojasta yksityisten tai 
julkisten tahojen väärinkäytöltä (SEUT-
sopimuksen 16 artikla), diplomaatti- ja 
konsuliviranomaisten antamasta 
suojelusta (SEUT-sopimuksen 23 artikla), 
yhteisestä turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikasta (SEUT-
sopimuksen 77 artikla ja sitä seuraavat 
artiklat), kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamisesta (SEUT-sopimuksen 
79 artiklan 4 kohta) ja hyvästä 
hallinnosta (SEUT-sopimuksen 
298 artikla); 

Or. en
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Tarkistus 64
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
2 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella yhteispäätösmenettelystä 
tulee tavanomainen lainsäätämisjärjestys 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevissa asioissa, joihin sitä ei 
ole toistaiseksi sovellettu; katsoo, että 
Euroopan parlamentin osallistuminen 
kansainvälisten sopimusten ratifiointiin on 
ainoastaan välttämätön lisä niihin 
toimivaltuuksiin, jotka sille on sisäisesti 
tunnustettu nimenomaan nykyisen 
kolmannen pilarin asioissa;

2. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella yhteispäätösmenettelystä 
tulee tavanomainen lainsäätämisjärjestys 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevissa asioissa, joihin sitä ei 
ole toistaiseksi sovellettu, ja että siten 
taataan EU:n oikeus- ja sisäasioiden 
politiikkaan liittyvien eri näkökohtien ja 
toimien parlamentaarinen valvonta; 
katsoo, että Euroopan parlamentin 
osallistuminen kansainvälisten sopimusten 
ratifiointiin on ainoastaan välttämätön lisä 
niihin toimivaltuuksiin, jotka sille on 
sisäisesti tunnustettu nimenomaan 
nykyisen kolmannen pilarin asioissa;

Or. de

Tarkistus 65
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
3 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää laajentaa 
rajoituksitta yhteisöjen tuomioistuimen 
toimivaltaa, jotta se voi antaa 
ennakkoratkaisuja kaikista vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
kannalta merkityksellisistä kysymyksistä 
ja jotta komissio voi käynnistää 
rikkomusmenettelyjä;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 66
Carlo Casini

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
3 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää laajentaa 
rajoituksitta yhteisöjen tuomioistuimen 
toimivaltaa, jotta se voi antaa 
ennakkoratkaisuja kaikista vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen kannalta 
merkityksellisistä kysymyksistä ja jotta 
komissio voi käynnistää 
rikkomusmenettelyjä1;

3. korostaa sen merkitystä, että Lissabonin 
sopimus yhtäältä laajentaa rajoituksitta 
yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa, 
jotta se voi antaa ennakkoratkaisuja 
kaikista vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen kannalta merkityksellisistä 
kysymyksistä, ja toisaalta antaa 
komissiolle mahdollisuuden käynnistää
tähän alaan kuuluvia
rikkomusmenettelyjä; muistuttaa 
kuitenkin, että tämä toimivalta on vielä 
viiden vuoden ajan hyvin rajoitettua 
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön alalla1;

Or. fr

Tarkistus 67
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
3 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

3 a. korostaa Lissabonin sopimuksen 
merkitystä, koska sillä tehdään 
oikeudellisesti sitovaksi perusoikeuskirja, 
jonka 24 artiklassa säädetään 
nimenomaan lapsen oikeuksista muun 
muassa seuraavasti: "Kaikissa lasta 
koskevissa viranomaisten tai yksityisten 
laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu.";

                                               
1 Jollei siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 10 artiklasta ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 276 artiklasta muuta johdu. 
1 Lissabonin sopimukseen sisältyvän siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 10 artikla.
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Or. en

Tarkistus 68
Jan Philipp Albrecht

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
3 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

3 a. katsoo komission peräkkäisten 
kertomusten osoittavan, että 
jäsenvaltioilla on puutteita yhteisön 
säännösten täytäntöönpanossa; katsoo, 
että unionin toiminnassa etusijalle olisi 
asetettava jo olemassa olevien yhteisön 
välineiden täysimääräinen 
täytäntöönpano; pitää myönteisenä, että 
Lissabonin sopimus tuo nykyiseen 
rikkomismenettelyyn merkittäviä 
muutoksia, joilla annetaan komissiolle 
muun muassa valtuudet määrätä 
uhkasakkoja, ellei direktiivejä saateta 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; kehottaa komissiota 
panemaan kyseiset toimenpiteet 
täysimääräisesti täytäntöön, kun 
Lissabonin sopimus on tullut voimaan;

Or. en

Tarkistus 69
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen 
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen 
yhteisvastuuperiaate saa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella 
erityisen merkityksen ja että sen on 
toteuduttava käytännön yhteisvastuuna 

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen 
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen 
yhteisvastuuperiaate saa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella 
erityisen merkityksen ja että sen on 
toteuduttava pakollisena käytännön 
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etenkin rajavalvontaa, maahanmuuttoa, 
pelastuspalvelua ja yhteisvastuulauseketta 
koskevissa kysymyksissä;

yhteisvastuuna etenkin rajavalvontaa, 
maahanmuuttoa, pelastuspalvelua ja 
yhteisvastuulauseketta koskevissa 
kysymyksissä;

Or. fr

Tarkistus 70
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen
yhteisvastuuperiaate saa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella 
erityisen merkityksen ja että sen on 
toteuduttava käytännön yhteisvastuuna 
etenkin rajavalvontaa, maahanmuuttoa, 
pelastuspalvelua ja yhteisvastuulauseketta 
koskevissa kysymyksissä;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäisen
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välisen
yhteisvastuuperiaatteen on muututtava
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella todeksi erityisesti jäsenvaltioiden 
välisessä aktiivisessa yhteistyössä 
laittoman maahanmuuton vastaisessa 
taistelussa ja torjumalla yhteisesti 
laittomasti maassa oleskelevien 
henkilöiden joukkolaillistamiset 
jäsenvaltioissa,

Or. nl

Tarkistus 71
Ernst Strasser

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen 
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen 
yhteisvastuuperiaate saa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella 
erityisen merkityksen ja että sen on 
toteuduttava käytännön yhteisvastuuna
etenkin rajavalvontaa, maahanmuuttoa,
pelastuspalvelua ja yhteisvastuulauseketta 

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen 
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen 
yhteisvastuuperiaate on vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella tärkeä 
asia etenkin rajavalvontaa, 
maahanmuuttoa, pelastuspalvelua ja 
yhteisvastuulauseketta koskevissa 
kysymyksissä, mutta se on perustuttava 
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koskevissa kysymyksissä; jatkossakin vapaaehtoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 72
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Helmut Scholz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen 
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen 
yhteisvastuuperiaate saa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella 
erityisen merkityksen ja että sen on 
toteuduttava käytännön yhteisvastuuna 
etenkin rajavalvontaa, maahanmuuttoa, 
pelastuspalvelua ja yhteisvastuulauseketta 
koskevissa kysymyksissä;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen 
sekä jäsenvaltioiden ja unionin välinen 
yhteisvastuuperiaate saa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella 
erityisen merkityksen ja että sen on 
toteuduttava käytännön yhteisvastuuna 
etenkin maahanmuuttoa, pelastuspalvelua 
ja yhteisvastuulauseketta koskevissa 
kysymyksissä;

Or. en

Tarkistus 73
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. katsoo, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on samantasoinen 
perusoikeuksien suoja unionin tai
jäsenvaltioiden viranomaisissa ja ettei 
kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen vuoksi, 
että hän on käyttänyt unionin kansalaisille 
ihmisoikeusperinteen ja jäsenvaltioille 
yhteisen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

5. katsoo, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on samantasoinen 
perusoikeuksien suoja jäsenvaltioiden 
viranomaisissa ja ettei kenellekään 
aiheutuisi haittaa oikeussuhteissa muiden
kanssa sen vuoksi, että hän on käyttänyt 
unionin kansalaisille ihmisoikeusperinteen 
ja jäsenvaltioille yhteisen 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti taattuja 
perusvapauksia;
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Or. nl

Tarkistus 74
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. katsoo, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on samantasoinen 
perusoikeuksien suoja unionin tai 
jäsenvaltioiden viranomaisissa ja ettei 
kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen vuoksi, 
että hän on käyttänyt unionin kansalaisille 
ihmisoikeusperinteen ja jäsenvaltioille 
yhteisen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

5. vaatii, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa on lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on samantasoinen 
perusoikeuksien suoja unionin tai 
jäsenvaltioiden viranomaisissa ja ettei 
kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen vuoksi, 
että hän on käyttänyt unionin kansalaisille 
ihmisoikeusperinteen ja jäsenvaltioille 
yhteisen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

Or. en

Tarkistus 75
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. katsoo, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on samantasoinen
perusoikeuksien suoja unionin tai
jäsenvaltioiden viranomaisissa ja ettei 
kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen 
vuoksi, että hän on käyttänyt unionin 
kansalaisille ihmisoikeusperinteen ja 
jäsenvaltioille yhteisen 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti taattuja 

5. katsoo, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on täysimääräinen ja 
yhtäläinen perusoikeuksien suoja unionin,
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden
viranomaisissa ja ettei kenellekään 
aiheutuisi haittaa sen vuoksi, että hän on 
käyttänyt unionin kansalaisille 
ihmisoikeusperinteen ja jäsenvaltioille 
yhteisen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
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perusvapauksia; taattuja perusvapauksia;

Or. en

Tarkistus 76
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. Entistä johdonmukaisempi, avoimempi 
ja demokraattisempi monivuotinen ohjelma 
katsoo, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on samantasoinen 
perusoikeuksien suoja unionin tai 
jäsenvaltioiden viranomaisissa ja ettei 
kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen vuoksi, 
että hän on käyttänyt unionin kansalaisille
ihmisoikeusperinteen ja jäsenvaltioille 
yhteisen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

5. Entistä johdonmukaisempi, avoimempi 
ja demokraattisempi monivuotinen ohjelma 
katsoo, että Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin yhteistyön 
hengessä ensisijaisesti varmistettava, että 
kansalaisilla on samantasoinen 
perusoikeuksien suoja unionin tai 
jäsenvaltioiden viranomaisissa ja ettei 
kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen vuoksi, 
että hän on käyttänyt hänelle 
ihmisoikeusperinteen ja jäsenvaltioille 
yhteisen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

Or. en

Tarkistus 77
Íñigo Méndez de Vigo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. katsoo, että Tukholman ohjelman
täytäntöönpanossa olisi lojaalin 
yhteistyön hengessä ensisijaisesti 
varmistettava, että kansalaisilla on 
samantasoinen perusoikeuksien suoja 
unionin tai jäsenvaltioiden viranomaisissa 
ja ettei kenellekään aiheutuisi haittaa 

5. katsoo, että Tukholman ohjelmalla olisi 
erityisesti
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oikeussuhteissa muiden kanssa sen
vuoksi, että hän on käyttänyt unionin 
kansalaisille ihmisoikeusperinteen ja 
jäsenvaltioille yhteisen 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

– puututtava yhteisvastuullisesti 
muuttoliikeongelmiin,

– luotava parempi tasapaino 
kansalaisten turvallisuuden (esimerkiksi 
ulkorajojen turvaaminen, 
syytteeseenpano rajat ylittävistä 
rikoksista) ja heidän yksilöllisten 
oikeuksiensa välille,

– annettava kansalaisille 
oikeudenmukainen oikeussuoja rajat 
ylittävissä riita-asioiden oikeusjutuissa
ja

– ratkaistava käytännön ongelmat, joita 
kansalaisille koituu unionissa erilaisista 
oikeusjärjestelmistä johtuvissa asioissa;

katsoo, että kyseisen ohjelman 
täytäntöönpanossa olisi lojaalin 
yhteistyön hengessä ensisijaisesti 
varmistettava, että kansalaisilla on 
samantasoinen perusoikeuksien suoja 
unionin tai jäsenvaltioiden viranomaisissa 
ja ettei kenellekään aiheutuisi haittaa 
oikeussuhteissa muiden kanssa sen 
vuoksi, että hän on käyttänyt unionin 
kansalaisille ihmisoikeusperinteen ja 
jäsenvaltioille yhteisen 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 
taattuja perusvapauksia;

Or. en

Tarkistus 78
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisissa uusissa oikeudellisissa ja 
institutionaalisissa puitteissa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella voidaan 
toteuttaa lisätoimia vain ottamalla niihin 
asiaankuuluvasti mukaan Euroopan 
parlamentti sekä kansalliset parlamentit ja 
kansalaisyhteiskunta, jotta saadaan aikaan 
avointa ja jatkuvaa keskustelua;

6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisissa uusissa oikeudellisissa ja 
institutionaalisissa puitteissa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella voidaan 
toteuttaa lisätoimia vain ottamalla niihin 
asiaankuuluvasti mukaan Euroopan 
parlamentti sekä kansalliset parlamentit, 
jotka ottavat tarvittaessa mukaan 
lainsäädäntövaltaa käyttävien 
alueparlamenttien panoksen, ja 
kansalaisyhteiskunta, jotta saadaan aikaan 
avointa ja jatkuvaa keskustelua;

Or. es

Tarkistus 79
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisissa uusissa oikeudellisissa ja 
institutionaalisissa puitteissa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella voidaan 
toteuttaa lisätoimia vain ottamalla niihin 
asiaankuuluvasti mukaan Euroopan 
parlamentti sekä kansalliset parlamentit ja 
kansalaisyhteiskunta, jotta saadaan 
aikaan avointa ja jatkuvaa keskustelua;

6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 
mukaisissa uusissa oikeudellisissa ja 
institutionaalisissa puitteissa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella voidaan 
toteuttaa lisätoimia vain ottamalla niihin 
asiaankuuluvasti mukaan Euroopan 
parlamentti;

Or. en

Tarkistus 80
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7. kehottaa lisäämään unionin ja 
kansallisen tason lainsäädäntötyön 
avoimuutta erityisesti silloin, kun ehdotus 
saattaa vaikuttaa yksityishenkilöiden ja 
kansalaisten oikeuksiin, riippumatta siitä, 
onko aloitteen tehnyt komissio vai 
jäsenvaltioiden ryhmä;

7. kehottaa lisäämään unionin ja 
kansallisen tason lainsäädäntötyön 
avoimuutta ja varmistamaan, että 
sovelletaan mahdollisimman laajasti 
oikeutta tutustua 
päätöksentekomenettelyihin liittyviin 
asiakirjoihin ja tietoihin erityisesti silloin, 
kun ehdotus saattaa vaikuttaa 
yksityishenkilöiden ja kansalaisten 
oikeuksiin, riippumatta siitä, onko aloitteen 
tehnyt komissio vai jäsenvaltioiden ryhmä;

Or. en

Tarkistus 81
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7. kehottaa lisäämään unionin ja 
kansallisen tason lainsäädäntötyön 
avoimuutta erityisesti silloin, kun ehdotus 
saattaa vaikuttaa yksityishenkilöiden ja 
kansalaisten oikeuksiin, riippumatta siitä, 
onko aloitteen tehnyt komissio vai 
jäsenvaltioiden ryhmä;

7. kehottaa lisäämään unionin ja 
kansallisen tason lainsäädäntötyön 
avoimuutta, johon kuuluu yleisön oikeus 
tutustua asiakirjoihin, erityisesti silloin, 
kun ehdotus saattaa vaikuttaa 
yksityishenkilöiden ja kansalaisten 
oikeuksiin, riippumatta siitä, onko aloitteen 
tehnyt komissio vai jäsenvaltioiden ryhmä;

Or. sv

Tarkistus 82
Zita Gurmai

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7. kehottaa lisäämään unionin ja 7. pitää myönteisenä, että noudatetaan 
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kansallisen tason lainsäädäntötyön 
avoimuutta erityisesti silloin, kun ehdotus 
saattaa vaikuttaa yksityishenkilöiden ja 
kansalaisten oikeuksiin, riippumatta siitä, 
onko aloitteen tehnyt komissio vai 
jäsenvaltioiden ryhmä;

tavallista lainsäätämisjärjestystä, millä 
lisätään unionin ja kansallisen tason 
lainsäädäntötyön avoimuutta erityisesti 
silloin, kun ehdotus saattaa vaikuttaa 
yksityishenkilöiden ja kansalaisten 
oikeuksiin, riippumatta siitä, onko aloitteen 
tehnyt komissio vai jäsenvaltioiden ryhmä;

Or. en

Tarkistus 83
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7. kehottaa lisäämään unionin ja 
kansallisen tason lainsäädäntötyön 
avoimuutta erityisesti silloin, kun ehdotus 
saattaa vaikuttaa yksityishenkilöiden ja 
kansalaisten oikeuksiin, riippumatta siitä, 
onko aloitteen tehnyt komissio vai 
jäsenvaltioiden ryhmä;

7. pitää myönteisenä, että noudatetaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä, millä 
lisätään unionin ja kansallisen tason 
lainsäädäntötyön avoimuutta erityisesti 
silloin, kun ehdotus saattaa vaikuttaa 
yksityishenkilöiden ja kansalaisten 
oikeuksiin, riippumatta siitä, onko aloitteen
tehnyt komissio vai jäsenvaltioiden ryhmä;

Or. en

Tarkistus 84
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7 a. korostaa EU:n sisä- ja oikeusasioiden 
ulkoista ulottuvuutta koskevan 
periaatteellisen kannan 
välttämättömyyttä;

Or. de
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Tarkistus 85
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7 a. pyytää huolehtimaan siitä, että 
asiakirjojen julkisuutta koskevaa asetusta 
tarkistettaessa taataan aidosti 
kansalaisten tiedonsaantioikeus, kuten 
perussopimuksissa määrätään; pyytää 
komissiota ottamaan huomioon Euroopan 
parlamentin tästä asiasta esittämät toiveet 
Lissabonin sopimukseen sisältyvien 
uusien oikeusperustojen mukaisesti; 
pyytää, että epävirallisten työryhmien, 
kuten poliisipäälliköiden toimintaryhmän 
(PCTF), yleisten syyttäjien Eurojustice-
verkoston ja maahanmuuttovirastojen 
johtajien konferenssin (GDISC), asema 
virallistetaan ja että varmistetaan pääsy 
näiden työtä koskeviin tietoihin ja 
asiakirjoihin;

Or. it

Tarkistus 86
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7 a. ilmaisee olevansa sitoutunut 
seuraamaan tiiviisti kansainvälistä 
yksityisoikeutta käsittelevän Haagin 
konferenssin kehittymistä, koska olisi
päästävä avoimeen lainsäädäntöön 
kansainvälisellä tasolla, jolla komissiolla 
on tätä nykyä yhteisön toimivalta ja 
parlamentilla pelkästään oikeus 
puoltavaan lausuntoon, mikä on ilmennyt 
erityisesti kansainvälistä yksityisoikeutta 
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käsittelevän Haagin konferenssin 
yhteydessä; sitoutuu tukemaan sellaisen 
parlamentaarisen foorumin perustamista, 
joka on avoin asiasta kiinnostuneille 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien jäsenille ja jonka 
tavoitteena on informoida parlamenttien 
jäseniä konferenssin työskentelystä ja 
tuloksista ja mahdollistaa julkinen 
keskustelu eri kysymyksistä; 

Or. en

Tarkistus 87
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden ja perusoikeuksien 
suojan, sekä ottamaan prosessiin tiiviisti 
mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

Or. en

Tarkistus 88
Zita Gurmai

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit; katsoo, että 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevat arviointijärjestelmät on 
syytä yhdistää yhdeksi yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi;

Or. en

Tarkistus 89
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit ja mahdollistamaan 
tarvittaessa säädösten antamisen, 
kumoamisen tai muuttamisen; muistuttaa 
siitä, että on tärkeää tehostaa 
merkittävästi täytäntöönpanoa ja sen 
valvontaa;

Or. en
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Tarkistus 90
Monika Hohlmeier

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan 
täsmällisen arviointijärjestelmän, joka 
kattaa oikeudenkäytön laadun, 
tehokkuuden ja tasapuolisuuden, sekä 
ottamaan prosessiin tiiviisti mukaan 
Euroopan parlamentin ja kansalliset 
parlamentit;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa tässä yhteydessä 
parantamaan ennakkoarviointia, jotta 
eurooppalaisen lainsäädännön laatua 
voidaan parantaa, sekä sisällyttämään 
järjestelmään säädösten käytännön 
täytäntöönpanon arvioinnin ja välttämään 
päällekkäistä työtä tehostamalla 
toimielinten välistä koordinointia;

Or. de

Tarkistus 91
Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Carmen 
Romero López

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan erityisesti 
oikeuden aluetta koskevan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa nykyisten 
välineiden laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

Or. en
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Tarkistus 92
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, jossa keskitytään 
toteutettavien oikeudellisten 
toimenpiteiden laatuun, tehokkuuteen ja 
tasapuolisuuteen, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin;
toteaa kuitenkin, että on jo useita 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevia arviointijärjestelmiä ja 
että ne on syytä yhdistää yhdeksi 
yhtenäiseksi ja samoin kriteerein 
toimivaksi kokonaisuudeksi;

Or. en

Tarkistus 93
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen 
arviointijärjestelmän, joka kattaa 
oikeudenkäytön laadun, tehokkuuden ja 
tasapuolisuuden, sekä ottamaan prosessiin 
tiiviisti mukaan Euroopan parlamentin ja 
kansalliset parlamentit;

8. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksella luodaan järjestelmä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevan politiikan arviointia 
varten, ja kehottaa perustamaan täsmällisen
seuranta- ja arviointijärjestelmän, joka 
kattaa yhteisön tasolla hyväksyttyjen 
oikeudellisten ja poliittisten välineiden
laadun, tehokkuuden ja tasapuolisuuden, 
sekä ottamaan prosessiin tiiviisti mukaan 
Euroopan parlamentin ja kansalliset 
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parlamentit;

Or. en

Tarkistus 94
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8 a. kehottaa luomaan enemmän 
synergioita yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
oikeuden, turvallisuuden ja vapauden 
aluetta koskevien unionin politiikkojen 
välille; katsoo, että erityisesti 
syrjimättömyyden perusperiaatteet olisi 
valtavirtaistettava vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskevissa toimintalinjoissa ja että 
kyseisiä periaatteita olisi sovellettava 
myös kolmansien maiden kansalaisiin;

Or. en

Tarkistus 95
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
niiden kolmansien maiden kansalaisten 
vapaata liikkuvuutta, jotka haluavat tulla 
EU:hun joko lyhyeksi tai pidemmäksi 
ajaksi opiskelemaan, toimimaan 
harjoittelijoina tai osallistumaan 
muunlaiseen kulttuuri-, koulutus- tai 
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urheilutoimintaan; katsoo, että tätä varten 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi pantava 
nykyiset säädökset täysimääräisesti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 96
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9. kehottaa arvioimaan säännöllisesti 
monivuotisessa ohjelmassa saavutettuja 
tuloksia osana Euroopan parlamentin 
vuotuista keskustelua, jossa olisi 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun 
EU:ssa ja jonka olisi perustuttava 
neuvostolta, komissiolta ja Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolta saatuihin 
tietoihin;

9. kehottaa arvioimaan säännöllisesti 
monivuotisessa ohjelmassa saavutettuja 
tuloksia osana Euroopan parlamentin 
vuotuista keskustelua, jossa olisi 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun 
EU:ssa ja jonka olisi perustuttava 
neuvostolta, komissiolta, Euroopan 
tietosuojavaltuutetulta ja Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolta saatuihin 
tietoihin sekä riippumattomien 
asiantuntijoiden arvioihin ja 
tutkimuksiin, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen antamaan palautteeseen ja 
parlamentin päätöslauselmiin;

Or. en

Tarkistus 97
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9. kehottaa arvioimaan säännöllisesti 
monivuotisessa ohjelmassa saavutettuja 
tuloksia osana Euroopan parlamentin 
vuotuista keskustelua, jossa olisi 

9. kehottaa arvioimaan säännöllisesti 
monivuotisessa ohjelmassa turvallisuuden 
osalta saavutettuja tuloksia osana 
Euroopan parlamentin vuotuista 
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keskityttävä perusoikeuksien suojeluun 
EU:ssa ja jonka olisi perustuttava 
neuvostolta, komissiolta ja Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolta saatuihin 
tietoihin;

keskustelua;

Or. nl

Tarkistus 98
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, , Kyriacos 
Triantaphyllides, Helmut Scholz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9. kehottaa arvioimaan säännöllisesti 
monivuotisessa ohjelmassa saavutettuja 
tuloksia osana Euroopan parlamentin 
vuotuista keskustelua, jossa olisi 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun 
EU:ssa ja jonka olisi perustuttava 
neuvostolta, komissiolta ja Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolta saatuihin 
tietoihin;

9. kehottaa arvioimaan säännöllisesti 
monivuotisessa ohjelmassa saavutettuja 
tuloksia osana Euroopan parlamentin 
vuotuista keskustelua, johon 
kansalaisyhteiskunnan olisi voitava 
osallistua ja jossa olisi keskityttävä 
perusoikeuksien suojeluun EU:ssa ja jonka 
olisi perustuttava neuvostolta, komissiolta 
ja Euroopan unionin perusoikeusvirastolta 
saatuihin tietoihin;

Or. en

Tarkistus 99
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9 a. kehottaa pidättymään uusista 
turvallisuusjärjestelyistä, jotka voisivat 
rajoittaa perusoikeuksia, kuten oikeutta 
tietosuojaan, oikeutta tiedonvälityksen 
vapauteen ja oikeutta vapaaseen 
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liikkuvuuteen, kunnes on tehty arviointi 
Tampereen ja Haagin ohjelman 
mukaisista turvallisuusjärjestelyistä; 

Or. en

Tarkistus 100
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9 a. pitää myönteisenä, että Ruotsi on 
asettanut puheenjohtajakaudellaan 
etusijalle rikoksen uhrien, myös 
väkivallan ja sukupuolisen häirinnän 
kohteeksi joutuneiden naisten, tukemisen; 
kehottaa neuvostoa sisällyttämään 
Tukholman ohjelmaan naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumista 
koskevan kokonaisvaltaisen 
eurooppalaisen strategian, johon kuuluu 
ennalta ehkäiseviä toimia (kuten miesten 
naisiin kohdistamaa väkivaltaa koskevan 
tietoisuuden lisääminen), uhrien suojelua 
koskevia toimia, mukaan lukien erityinen 
osio rikoksen uhrien oikeuksista, 
enemmän tukea rikoksen uhreille ja 
etenkin nuorille tytöille, jotka joutuvat 
yhä useammin vakavien rikosten uhreiksi, 
sekä konkreettisia toimia 
rikoksentekijöiden syytteeseen 
asettamiseksi; kehottaa tulevaa 
puheenjohtajavaltiota Espanjaa 
panemaan puheenjohtajakaudellaan 
täysimääräisesti täytäntöön Tukholman 
ohjelmaan sisältyvän 
toimintasuunnitelman ja raportoimaan 
kuukausittain Euroopan parlamentille 
asiassa saavutetusta edistymisestä;

Or. en
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Tarkistus 101
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9 b. kehottaa tarkastelemaan uudelleen 
suhteettomia ja perusoikeuksia rajoittavia 
turvallisuusjärjestelyjä, kuten 
televiestintätietojen säilyttäminen, 
matkustajarekisteritietojen säilyttäminen 
ja luovuttaminen, biometristen tietojen 
kerääminen ja muut vastaavat 
toimenpiteet;  

Or. en

Tarkistus 102
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9 b. katsoo, että tiivis ja säännöllinen 
neuvonpito kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa olisi suotuisaa 
Tukholman ohjelman täytäntöönpanolle;

Or. en

Tarkistus 103
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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laatimaan määrällisiä ja laadullisia 
indikaattoreita sekä luotettavia, 
vertailukelpoisia ja ajantasaisia 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastoja, 
joiden avulla voidaan seurata unionin ja 
jäsenvaltioiden toteuttamia strategioita ja 
toimia ja varmistaa politiikkojen 
asianmukainen täytäntöönpano ja 
arviointi;

Or. en

Tarkistus 104
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Otsikko ennen 10 kohtaa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Oikeuksien Eurooppa Oikeuksien ja vapauden Eurooppa

Or. en

Tarkistus 105
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä 
paremmin perusoikeutensa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 106
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä 
paremmin perusoikeutensa;

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa ja tuntisivat keinot, joilla 
voi hakea joko kansallisella tai yhteisön 
tasolla oikaisua tapauksissa, joissa 
kyseisiä oikeuksia on loukattu;

Or. en

Tarkistus 107
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä 
paremmin perusoikeutensa;

10. kehottaa toteuttamaan tehokkaita 
toimia, joilla unionin kansalaisia ja 
kaikkia unionin alueella asuvia ihmisiä 
informoidaan heidän perusoikeuksistaan, 
mukaan lukien sekä suurelle yleisölle että 
haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille 
suunnatut tiedotuskampanjat, 
epäviralliset koulutusaloitteet ja 
syrjimättömyyden ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien valtavirtaistaminen 
virallisissa opetussuunnitelmissa, ja joilla 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella toimivat unionin ja 
jäsenvaltioiden toimielimet saadaan 
entistä tietoisemmiksi perusoikeuksien 
sisimmästä merkityksestä; 

Or. en
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Tarkistus 108
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Raffaele Baldassarre, Mario Mauro, Clemente 
Mastella, Vito Bonsignore

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa;

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa, ja tunnustettava, että 
kansalaisten hyvinvointi kuuluu 
Euroopan unionin ensisijaisiin 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 109
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa;

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa ja jotta saataisiin 
varmistettua, että unionin alueella 
asuvien kolmansien maiden kansalaisten 
oikeuksia kunnioitetaan;

Or. fr

Tarkistus 110
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Emine Bozkurt, Kinga Göncz, Sylvie 
Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa;

10. korostaa, että kun Lissabonin sopimus 
ja perusoikeuskirja tulevat voimaan, 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
yhteisenä tehtävänä on varmistaa, että 
kunnioitetaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa, sellaisena kuin 
se on muutettuna Lissabonin 
sopimuksella, tarkoitettuja 
ihmisoikeuksia, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; on 
vahvasti sitä mieltä, että olisi ryhdyttävä 
toimiin, jotta unionin kansalaiset 
tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa ja tuntisivat keinot, joilla 
voi hakea joko kansallisella tai yhteisön 
tasolla oikaisua tapauksissa, joissa 
kyseisiä oikeuksia on loukattu, ja että olisi 
toteutettava toimia, joilla varmistetaan 
unionin alueella asuvien kolmansien 
maiden kansalaisten perusoikeuksien 
täysimääräinen kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 111
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa;

10. on vahvasti sitä mieltä, että olisi 
ryhdyttävä toimiin, jotta unionin 
kansalaiset tiedostaisivat entistä paremmin 
perusoikeutensa ja keinot niiden 
puolustamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 112
Cecilia Wikström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10 a. kehottaa jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että kaikissa 
Euroopan kouluissa annetaan opetusta 
Euroopan kansalaisten perusoikeuksista;

Or. en

Tarkistus 113
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10 b. on vakaasti sitä mieltä, että 
neuvoston ja komission tehtävänä on 
ehdottaa aktiivisesti toimia, joilla 
edistetään kansalaisvapauksia ja 
perusoikeuksia, ja huolehtia siitä, että 
perusoikeuskirja ja alan nykyinen 
lainsäädäntö pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 114
Cecilia Wikström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
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erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa,
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 115
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa 
sen vuoksi, että Tukholman ohjelman 
painopisteisiin olisi sisällytettävä
syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian aktiivinen 
torjunta ja lasten, vähemmistöjen ja muita 
heikommassa asemassa olevien suojelu
sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;
katsoo, että neuvoston ja komission olisi 
ajettava tätä asiaa aktiivisesti 
perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan 
perustuvia olemassa olevia välineitä 
täysimääräisesti hyödyntäen ja 
varmistettava, että säädökset annetaan ja 
pannaan täytäntöön ja että 
täytäntöönpanoa valvotaan; 

Or. en
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Tarkistus 116
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, kansallisiin ja/tai 
kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien, 
romanien ja muita heikommassa asemassa 
olevien suojelemiseksi sekä toimia, joilla 
lisätään syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 117
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, seksismin ja sukupuolten 
eriarvoisuuden, rasismin, antisemitismin, 



AM\794919FI.doc 63/255 PE430.410v02-00

FI

torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
tasa-arvolainsäädännön ja
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 118
Simon Busuttil

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja erilaisia kansallisia 
painotuksia ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 119
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan, naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja homofobian torjumiseksi ja 
lasten, vähemmistöjen ja muita 
heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. es

Tarkistus 120
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia sukupuoleen, ikään, 
vammaisuuteen, uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvan syrjinnän, 
rasismin, antisemitismin, muukalaisvihan 
ja homofobian torjumiseksi ja lasten, 
vähemmistöjen ja muita heikommassa 
asemassa olevien suojelemiseksi sekä 
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toimia, joilla lisätään syrjinnänvastaisen 
lainsäädännön tuntemusta kansalaisten 
keskuudessa; katsoo, että erityisesti olisi 
korostettava tarvetta toteuttaa aktiivisia ja 
tehokkaita toimia romanien 
kotouttamiseksi yhteiskuntaan, heidän 
saamiseksi koulujärjestelmän piiriin ja 
työmarkkinoille sekä heidän 
asumisolojensa kohentamiseksi ja 
romaneihin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 121
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, ja perussopimusten, 
erityisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 ja 7 artiklan, antamia 
mahdollisuuksia täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en
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Tarkistus 122
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, 
antisemitismin, muukalaisvihan ja 
homofobian torjumiseksi ja lasten, 
vähemmistöjen ja muita heikommassa 
asemassa olevien suojelemiseksi sekä 
toimia, joilla lisätään syrjinnänvastaisen 
lainsäädännön tuntemusta kansalaisten 
keskuudessa;

11. katsoo, että unionin jäsenvaltioiden 
alueen on oltava turvallinen ympäristö 
kaikille unionin kansalaisille ketään 
erottelematta;

Or. nl

Tarkistus 123
Carlo Casini

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi 
ja lasten, vähemmistöjen ja muita 
heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
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suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. it

Tarkistus 124
Diana Wallis vetoomusvaliokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja vähemmistöjen ja muita 
heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 125
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Raffaele Baldassarre, Mario Mauro, Clemente 
Mastella, Vito Bonsignore

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
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heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia köyhyyden, syrjinnän, rasismin, 
antisemitismin, muukalaisvihan ja 
homofobian torjumiseksi ja lasten, 
vähemmistöjen ja muita heikommassa 
asemassa olevien suojelemiseksi sekä 
toimia, joilla lisätään syrjinnänvastaisen 
lainsäädännön tuntemusta kansalaisten 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 126
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla 
varmistetaan (valmisteilla olevan) 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
antaminen, täytäntöönpano ja 
täytäntöönpanon valvonta ja lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en
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Tarkistus 127
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, 
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia, romanit 
mukaan lukien; korostaa, että olemassa 
olevia välineitä, myös rahoitusohjelmia, 
täysimääräisesti hyödyntäen olisi 
aktiivisesti toteutettava toimia syrjinnän, 
rasismin, antisemitismin, muukalaisvihan 
ja homofobian torjumiseksi, mukaan 
lukien julkinen yllyttäminen väkivaltaan 
tai vihaan, joka kohdistuu rodun, 
ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka 
kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan 
määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen 
ryhmän jäseneen, ja naisten ja lasten, 
vähemmistöjen ja muita heikommassa 
asemassa olevien suojelemiseksi heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta, sekä 
toimia, joilla lisätään syrjinnänvastaisen 
lainsäädännön tuntemusta kansalaisten 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 128
Csaba Sógor, Ernst Strasser, Jacek Protasiewicz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
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heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, etnisten tai 
kansallisten vähemmistöjen, kieliryhmien, 
uskonnollisten vähemmistöjen ja muiden
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 129
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, vähemmistöjen ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi sekä toimia, joilla lisätään 
syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
tuntemusta kansalaisten keskuudessa;

11. katsoo, että monimuotoisuus on 
unionin rikkaus ja että unionin on oltava 
turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan 
erilaisuutta ja suojellaan muita 
heikommassa asemassa olevia; korostaa, 
että olemassa olevia välineitä, myös 
rahoitusohjelmia, täysimääräisesti 
hyödyntäen olisi aktiivisesti toteutettava 
toimia syrjinnän, rasismin, antisemitismin, 
muukalaisvihan ja homofobian 
torjumiseksi ja lasten, naisten,
vähemmistöjen ja muita heikommassa 
asemassa olevien suojelemiseksi sekä 
toimia, joilla lisätään syrjinnänvastaisen 
lainsäädännön tuntemusta kansalaisten 
keskuudessa;

Or. en
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Tarkistus 130
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. korostaa, että perusoikeuksien 
suojeleminen ei voi olla pelkästään 
teoreettinen pyrkimys, ja uskoo vakaasti, 
että kaikkia käytettävissä olevia välineitä, 
rikkomismenettelyt ja rahoitusohjelmat 
mukaan lukien, olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti, jotta varmistetaan, että 
EU:n kansalaiset voivat tosiasiallisesti 
käyttää perusoikeuksiaan ja 
-vapauksiaan;

Or. en

Tarkistus 131
Joanna Senyszyn

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. katsoo, että perusoikeusviraston 
kertomuksissa esitetyt havainnot ovat 
elintärkeitä perusoikeuksien turvaamisen 
kannalta, ja kehottaa hyödyntämään ne 
asianmukaisesti hyväksymällä viipymättä 
ehdotetun neuvoston asetuksen 
uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 132
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
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Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. palauttaa mieleen tarpeen torjua 
sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää; 
pyytää siksi neuvostoa hyväksymään 
kiireesti esityksen yhtäläistä kohtelua 
koskevaksi horisontaaliseksi direktiiviksi 
ottaen Euroopan parlamentin lausunnon 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 133
Anneli Jäätteenmäki

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. katsoo, että Tukholman ohjelmassa 
olisi korostettava perusoikeusviraston 
asiantuntemuksen kokonaisvaltaista 
hyödyntämistä;

Or. en

Tarkistus 134
Diana Wallis vetoomusvaliokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. kehottaa antamaan erityisiä 
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säännöksiä lasten oikeuksien ja 
hyvinvoinnin suojelemiseksi erityisesti 
vanhempien rajatylittävän eron 
yhteydessä, jolloin molempien 
vanhempien kielet olisi hyväksyttävä ja 
sallittava vanhempien asioidessa 
laitoksissa; katsoo, että tiiviimpää 
kahdenvälistä yhteistyötä eri 
jäsenvaltioiden lastensuojeluvirastojen 
välillä olisi syytä edistää aktiivisesti, jotta 
parannetaan yhteistyötä ja ymmärrystä ja 
jotta helpotetaan päätöksentekoa, jossa 
toteutuu lapsen etu;

Or. en

Tarkistus 135
Antigoni Papadopoulou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. tunnustaa sukupuolten epätasa-
arvosta johtuvan naisten 
haavoittuvuuden; kehottaa unionia 
toteuttamaan toimia ammatillista ja 
alakohtaista eriytymistä sekä sukupuolten 
välistä pysyvää palkkaeroa vastaan 
sukupuolten välisen tasa-arvon 
parantamiseksi; pitää tärkeänä, että 
jäsenvaltiot toteuttavat toimia 
joustoturvapolitiikkojen 
sukupuoliulottuvuuden vahvistamiseksi ja 
poistavat esteitä naisten osallistumiselta 
työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 136
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. pitää tärkeänä, että kaikissa EU:n 
tällä alalla toteuttamissa toimissa 
noudatetaan ja edistetään lasten 
oikeuksia sellaisina kuin ne on vahvistettu 
lapsen oikeuksia koskevassa YK:n 
yleissopimuksessa ja tunnustettu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ja 
kehottaa tehostamaan EU:n toimia 
lastensuojelun alalla kaikkialla vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella;

Or. en

Tarkistus 137
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 a. toistaa olevan unionin ja etenkin 
Euroopan komission tehtävä turvata 
perussopimuksissa vahvistetut 
ihmisoikeudet ja edistää niiden 
noudattamista niin unionissa kuin sen 
ulkopuolellakin;

Or. en

Tarkistus 138
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 b. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon, että kun tämän alan 
toimenpiteellä puututaan tai vaikutetaan 
erityisesti heikossa asemassa olevien 
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lasten tilanteeseen, on toimittava siten, 
että turvataan lasten oikeus suojeluun 
sijoittamalla lastensuojelua koskevat 
kysymykset politiikan suunnittelun 
keskiöön; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että EU:n tämän alan 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
ihmiskauppapolitiikoissa kohdellaan 
lapsia ensisijaisesti lapsina, jotta 
varmistetaan, että he hyötyvät lapsina 
heille kuuluvista oikeuksista ilman 
syrjintää; kehottaa laatimaan sellaisen 
yhdenmukaisen ja kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön, riiston ja lasten 
hyväksikäyttökuvien torjumiseksi, 
konkreettiset ehkäisy- ja suojelutoimet 
mukaan lukien, jossa keskeisenä 
tavoitteena on tunnistaa uhanalaiset tai 
kyseisten rikosten kohteiksi joutuneet 
lapset ja suojella heitä;

Or. en

Tarkistus 139
Diana Wallis vetoomusvaliokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 b. korostaa tarvetta ottaa 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojelu 
huomioon kaikessa toiminnassa tekniikan 
kehittymisen ja laajamittaisten 
tietojärjestelmien luomisen edellyttämällä 
tavalla;

Or. en



PE430.410v02-00 76/255 AM\794919FI.doc

FI

Tarkistus 140
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 b. on tässä yhteydessä erityisen 
huolestunut sukupuolista suuntautumista 
koskevan suvaitsemattomuuden 
lisääntymisestä useissa jäsenvaltioissa, ja 
haluaa painottaa kaikkien EU:n 
kansalaisten ehdotonta oikeutta olla 
kokematta syrjintää sekä ilmaista itseään 
joko suullisesti, kirjallisesti tai julkisten 
tapahtumien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 141
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 c. vaatii, että mahdollisessa 
kolmansista maista yksin tulevia 
alaikäisiä koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa on varmistettava, 
että
a) kaikki yksin tulevat lapset saavat 
erityistä suojelua ja avustusta EU:ssa 
oleskellessaan;
b) EU määrittää toimenpiteet, joilla 
jäsenvaltioita tuetaan niiden pyrkiessä 
löytämään kullekin lapselle turvallinen, 
konkreettinen ja kestävä ratkaisu lapsen 
edun mukaisesti; 
c) tapauksissa, joissa paluu kolmanteen 
maahan on lapsen edun mukaista, 
järjestetään asianmukainen paluu ja 
uudelleenkotoutuminen yhteistyössä 
kohdemaan kanssa; ja
iv) EU tekee yhteistyötä kolmansien 



AM\794919FI.doc 77/255 PE430.410v02-00

FI

maiden kanssa turvattoman 
siirtolaisuuden ehkäisemiseksi ja 
mahdollisuuksien tarjoamiseksi lapsille 
asianomaisissa maissa.

Or. en

Tarkistus 142
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 c. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
lisäämään toimiaan rasismin ja 
kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi;
kannustaa tässä mielessä jäsenvaltioita ja 
komissiota kaksinkertaistamaan 
ponnistelunsa muslimien vastaisen 
suvaitsemattomuuden lisääntymisen 
hillitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 143
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11 d. katsoo, että EU:n on ryhdyttävä 
toimeen Euroopassa tukeakseen 
jäsenvaltioita lapsityövoiman 
hyväksikäytön poistamisessa; toteaa, että 
kolmansista maista lähtöisin olevat lapset 
voivat olla erityisen haavoittuvaisia 
työvoiman hyväksikäytön suhteen etenkin 
maissa, joissa heille ei tarjota 
asianmukaista apua ja suojelua, koska he 
ovat luvattomasti maassa; vaatii, että 
työmarkkinoita, turvapaikkaa, 
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maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa 
koskevissa EU:n politiikoissa nämä 
tosiasiat on tunnustettava ja niihin on 
puututtava;

Or. en

Tarkistus 144
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12. palauttaa mieliin, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä unionin 
perusoikeuskirjasta tulee yhtä sitova kuin 
perussopimuksista ja sitä sovelletaan 
kokonaan kaikkiin vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskeviin toimiin ja että yhteisöjen 
tuomioistuin valvoo sen noudattamista;

12. palauttaa mieliin, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä unionin 
perusoikeuskirjasta tulee yhtä sitova kuin 
perussopimuksista ja sitä sovelletaan 
kokonaan kaikkiin vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskeviin toimiin ja että yhteisöjen 
tuomioistuin valvoo sen noudattamista; 
pitää kuitenkin valitettavana, että 
sopimukseen lisättiin pöytäkirja, joka 
rajoittaa perusoikeuskirjan vaikutusta 
kahden jäsenvaltion kansalliseen 
lainsäädäntöön, ja toistaa tuntevansa 
huolta siitä, että tämä voi johtaa epätasa-
arvoon kansalaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 145
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12. palauttaa mieliin, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä unionin 

Poistetaan.
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perusoikeuskirjasta tulee yhtä sitova kuin 
perussopimuksista ja sitä sovelletaan 
kokonaan kaikkiin vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskeviin toimiin ja että yhteisöjen 
tuomioistuin valvoo sen noudattamista;

Or. nl

Tarkistus 146
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12. palauttaa mieliin, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä unionin 
perusoikeuskirjasta tulee yhtä sitova kuin 
perussopimuksista ja sitä sovelletaan 
kokonaan kaikkiin vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskeviin toimiin ja että yhteisöjen 
tuomioistuin valvoo sen noudattamista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 147
Evelyn Regner

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
toteuttamaan toimia, joilla 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
vastaavuus yhteisössä taataan 
tulevaisuudessa erityisesti Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen aikaisempien 
tuomioiden perusteella syntyneen 
kollektiivisten perusoikeuksien ja -
vapauksien välisen jännitteen 
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lieventämiseksi ja oikeusvarmuuden 
vahvistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 148
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
13 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

13. palauttaa niin ikään mieliin, että unioni 
liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, että neuvottelut unionin 
liittymiseksi kyseiseen sopimukseen olisi
sen vuoksi aloitettava välittömästi ja että 
perusoikeuksien suojelusta vastaavien 
kansainvälisten järjestöjen ja elinten kanssa 
olisi myös tehtävä yhteistyösopimuksia;

13. palauttaa niin ikään mieliin, että unioni 
liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen ja katsoo sen vuoksi, 
että neuvottelut unionin liittymiseksi 
kyseiseen sopimukseen ja sen 
pöytäkirjoihin olisi aloitettava välittömästi 
ja että YK:n elinten, Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön 
demokraattisten instituutioiden ja 
ihmisoikeuksien toimiston ja 
vähemmistövaltuutetun kaltaisten 
perusoikeuksien suojelusta vastaavien 
kansainvälisten järjestöjen ja elinten kanssa 
olisi myös tehtävä yhteistyösopimuksia;

Or. en

Tarkistus 149
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
13 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

13. palauttaa niin ikään mieliin, että unioni 
liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen, että neuvottelut unionin 
liittymiseksi kyseiseen sopimukseen olisi 
sen vuoksi aloitettava välittömästi ja että 

13. palauttaa niin ikään mieliin, että unioni 
liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen ja että neuvottelut 
unionin liittymiseksi kyseiseen 
sopimukseen olisi sen vuoksi aloitettava 
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perusoikeuksien suojelusta vastaavien 
kansainvälisten järjestöjen ja elinten 
kanssa olisi myös tehtävä 
yhteistyösopimuksia;

välittömästi;

Or. en

Tarkistus 150
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
13 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

13 a. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimukseen sisältyvän "kansalaisten 
aloitteen" käyttöönoton myötä kansalaiset 
osallistuvat suoraan unionin itsenäiseen 
vallankäyttöön, kun he pääsevät 
ensimmäistä kertaa osallistumaan 
suoraan yhteisön lainsäädäntöehdotusten 
alullepanoon; pyytää hartaasti, että 
kyseistä uutta välinettä sovelletaan 
tavalla, joka aidosti rohkaisee kansalaisia 
käyttämään sitä, ja kehottaa komissiota 
ottamaan kaikki oikeudelliset kriteerit 
täyttävät aloitteet asianmukaisesti 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 151
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
13 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

13 a. katsoo, että perusoikeuksien tehokas 
suojeleminen ja edistäminen muodostavat 
demokratian perustan Euroopassa ja ovat 
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vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen vakiintumisen edellytys;

Or. en

Tarkistus 152
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. kehottaa toteuttamaan 
perusoikeuksien osalta kunkin uuden 
politiikan, säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se 
saattaa vaikuttaa ja millaisia toimia 
aiotaan toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja 
tarpeellisuusperiaatteiden mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Evelyn Regner

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. kehottaa toteuttamaan perusoikeuksien 
osalta kunkin uuden politiikan, 
säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se saattaa 
vaikuttaa ja millaisia toimia aiotaan 
toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden 
mukaisesti;

14. kehottaa toteuttamaan perusoikeuksien 
osalta kunkin uuden politiikan, 
säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se saattaa 
vaikuttaa ja millaisia toimia aiotaan 
toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden 
mukaisesti sekä sen takaamiseksi, että 
yksittäisiä perusoikeuksia voidaan 
perusvapauksien kustannuksella soveltaa 
vain niiden ollessa ehdottoman 
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välttämättömiä ja suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; katsoo, että näin olisi 
tarvittaessa tehtävä myös voimassa olevan 
lainsäädännön osalta;

Or. de

Tarkistus 154
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. kehottaa toteuttamaan 
perusoikeuksien osalta kunkin uuden 
politiikan, säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se 
saattaa vaikuttaa ja millaisia toimia 
aiotaan toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja 
tarpeellisuusperiaatteiden mukaisesti;

14. kehottaa ottamaan kussakin uudessa 
politiikassa, säädösehdotuksessa ja 
ohjelmassa huomioon EU:n kansalaisten 
perusoikeudet;

Or. nl

Tarkistus 155
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. kehottaa toteuttamaan perusoikeuksien 
osalta kunkin uuden politiikan, 
säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se saattaa 
vaikuttaa ja millaisia toimia aiotaan 
toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden 

14. kehottaa toteuttamaan perusoikeuksien 
osalta kunkin uuden politiikan, 
säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se saattaa 
vaikuttaa ja millaisia toimia aiotaan 
toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden 
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mukaisesti; mukaisesti; katsoo, että kyseisten 
vaikutustenarviointien on sisällettävä 
kattava analyysi ehdotusten niiden 
osatekijöiden kustannuksista ja hyödyistä, 
jotka on jo toteutettu kokonaan tai 
osittain jäsenvaltioissa; katsoo myös, että 
tapauksissa, joissa suhteellisuuden 
arvioinnin perustana olevat tekijät 
todennäköisesti muuttuvat merkittävästi 
ajan kuluessa, ehdotukseen olisi 
sisällytettävä asianmukainen 
tarkistusmekanismi;

Or. en

Tarkistus 156
Anneli Jäätteenmäki

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. kehottaa toteuttamaan perusoikeuksien 
osalta kunkin uuden politiikan, 
säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se saattaa 
vaikuttaa ja millaisia toimia aiotaan 
toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden 
mukaisesti;

14. kehottaa toteuttamaan perusoikeuksien 
osalta kunkin uuden politiikan, 
säädösehdotuksen ja ohjelman 
vaikutustenarvioinnin, jossa olisi selvästi 
todettava, mihin perusoikeuksiin se saattaa 
vaikuttaa ja millaisia toimia aiotaan 
toteuttaa niiden suojaamiseksi 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden 
mukaisesti; katsoo, että komission ja EU:n 
muiden toimielinten olisi tässä yhteydessä 
kuultava tiiviisti perusoikeusvirastoa 
perus- ja ihmisoikeuksiin vaikuttavia 
lainsäädäntöehdotuksia koskevan 
poliittisen päätöksenteon kaikissa 
vaiheissa;

Or. en
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Tarkistus 157
Anneli Jäätteenmäki

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14 a. muistuttaa, että tavallisen 
kansalaisen näkökulmasta katsoen 
sosiaalinen syrjäytyminen muodostaa 
yhden suurimmista uhista sisäiselle 
turvallisuudelle; huomauttaa, että 
työttömyys, ylivelkaantuminen ja muut 
tuloihin liittyvät ongelmat, joita maailman 
rahoituskriisi on kärjistänyt, lisäävät 
syrjäytymisen riskiä, ja että etniset 
vähemmistöt ovat hyvin haavoittuvaisessa 
asemassa, sillä heitä uhkaa myös riski 
joutua syrjinnän ja rasistisen 
rikollisuuden uhreiksi;

Or. en

Tarkistus 158
Stavros Lambrinidis, Claude Moraes,

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14 a. pyytää toteuttamaan perusteellisen 
ja riippumattoman arvioinnin nykyisten 
vapauden ja oikeuden alaa koskevien 
toimien tarpeellisuudesta, 
suhteellisuudesta ja tehokkuudesta, 
mukaan lukien niiden vaikutus 
kansalaisten perusoikeuksien suojeluun 
ja edistämiseen, ennen kuin ehdotetaan 
uusia toimia kyseisillä aloilla;

Or. en
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Tarkistus 159
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14 a. katsoo, että itse- ja yhteissääntelyyn 
ei pitäisi turvautua keinona ottaa käyttöön 
toimia, joilla rajoitetaan perusoikeuksia 
ilman, että noudatetaan samoja 
vaikutusten arviointimenettelyjä, jotka 
ovat lainsäädäntötoimien toteuttamisen 
edellytys;

Or. en

Tarkistus 160
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14 a. kehottaa ottamaan vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta 
koskevien politiikkojen ulkoisessa 
ulottuvuudessa huomioon ihmisoikeudet 
ja perusvapaudet ja suojelemaan ja 
edistämään niitä, ja vaatii, että 
kansainvälisen yhteistyön on perustuttava 
näille arvoille, että kidutusta ei saa 
hyväksyä, että poikkeukselliset 
luovutukset on lopetettava pysyvästi ja että 
kyseiset käytännöt on tutkittava 
asianmukaisesti, jotta ehkäistään niiden 
toistuminen tulevaisuudessa;

Or. en
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Tarkistus 161
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14 a. on sitä mieltä, että koska 
ihmisoikeudet ovat jakamattomat ja 
toisistaan riippuvaiset, 
perusoikeusvirastolle olisi annettava 
tehtäväksi perusoikeuksien 
noudattamisen seuraaminen, kun 
perusoikeuskirja on oikeudellisesti 
tunnustettu;

Or. en

Tarkistus 162
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14 b. katsoo, että maan rajojen 
ulkopuolella Internetissä sovellettavat 
toimet kääntyisivät itseään vastaan ja 
johtaisivat Internetin vakavaan 
sirpaloitumiseen, mikä vaikuttaisi 
kansalaisten oikeuksiin Euroopassa ja 
muualla maailmassa;

Or. en
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Tarkistus 163
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009, muun muassa jotta 
viraston toimivalta voidaan laajentaa 
perusoikeuksien yleismaailmallisuuden 
periaatteen mukaisesti jäsenvaltioihin 
myös silloin, kun ne eivät sovella EU:n 
lainsäädäntöä, ja että uudelleentarkastelu 
antaa tilaisuuden yhteistyön syventämiseen 
Euroopan neuvoston kanssa;

Or. en

Tarkistus 164
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar, Ramón Jáuregui Atondo, 
Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja
perusoikeuksien rikkomuksista ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
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tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
mahdollisesti tarkasteltava uudelleen 
viimeistään 31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

Or. en

Tarkistus 165
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Espanjan, 
Belgian ja Unkarin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen mahdollisimman 
pian ja että uudelleentarkastelu antaa 
tilaisuuden yhteistyön syventämiseen 
Euroopan neuvoston kanssa;

Or. en

Tarkistus 166
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja 
kaikenlaisesta syrjinnästä, kansallisten 
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muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

vähemmistöjen syrjintä mukaan lukien, ja 
kohtelemaan kyseisiä eri 
syrjintäperusteita tasapuolisesti ja 
julkaisemaan tilastotiedot helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä yhtyy 
neuvoston puheenjohtajakolmikon 
(Ranskan, Tšekin tasavallan ja Ruotsin) 
näkemykseen siitä, että 
perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
mahdollisesti tarkasteltava uudelleen 
viimeistään 31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

Or. en

Tarkistus 167
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

15. kehottaa perusoikeusvirastoa ja 
Euroopan tasa-arvoinstituuttia keräämään 
ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
sukupuolten epätasa-arvosta ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

Or. en
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Tarkistus 168
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 31. 
joulukuuta 2009 ja että uudelleentarkastelu 
antaa tilaisuuden yhteistyön syventämiseen 
Euroopan neuvoston kanssa sekä 
tilaisuuden tarkastella mahdollisuutta 
laajentaa perusoikeusviraston 
tämänhetkistä valtuutusta, jonka 
mukaisesti sen on tutkittava 
perusoikeuksien tilannetta Euroopan 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 169
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä 
ja julkaisemaan ne helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä yhtyy 
neuvoston puheenjohtajakolmikon 
(Ranskan, Tšekin tasavallan ja Ruotsin) 
näkemykseen siitä, että 
perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 

15. yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009;
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31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

Or. nl

Tarkistus 170
Antigoni Papadopoulou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

15. kehottaa perusoikeusvirastoa ja 
Euroopan tasa-arvoinstituuttia keräämään 
ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
sukupuolten epätasa-arvosta ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

Or. en

Tarkistus 171
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 

15. kehottaa perusoikeusvirastoa 
keräämään ja kokoamaan luotettavia ja 
vertailukelpoisia tilastotietoja syrjinnästä ja 
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julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

muista ihmisoikeuksien rikkomuksista ja 
julkaisemaan ne helposti ymmärrettävässä 
muodossa sekä yhtyy neuvoston 
puheenjohtajakolmikon (Ranskan, Tšekin 
tasavallan ja Ruotsin) näkemykseen siitä, 
että perusoikeusviraston valtuutusta olisi 
tarkasteltava uudelleen viimeistään 
31. joulukuuta 2009 ja että 
uudelleentarkastelu antaa tilaisuuden 
yhteistyön syventämiseen Euroopan 
neuvoston kanssa;

Or. en

Tarkistus 172
Cecilia Wikström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. pitää kuolemantuomiota julmana, 
epäinhimillisenä ja ihmisarvoa 
alentavana rangaistuksena ja kehottaa 
unionia ja sen jäsenvaltioita 
ponnistelemaan ankarasti sen 
poistamiseksi maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 173
Anneli Jäätteenmäki

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. kehottaa ottamaan käyttöön 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
syrjinnän torjumiseen ja tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien edistämiseen; vaatii, 
että Euroopan unionin on varmistettava 
mahdollisimman yhdenmukaisesti 
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toteutetun suojelun korkea taso 
kaikenlaista syrjintää vastaan; katsoo, 
että suojelun tason olisi oltava sama 
riippumatta siitä, minkä perusteella tai 
millä elämänalalla syrjintää on 
harjoitettu;

Or. en

Tarkistus 174
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota edelleen 
kehittämään toimielinten välistä 
sopimusta ottaen huomioon Lissabonin 
sopimuksen sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja 
EU:n toimielinten välisen yhteyden 
seuraukset;

Or. en

Tarkistus 175
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. korostaa perusoikeusviraston 
lausuntojen merkitystä perusoikeuksiin 
vaikuttavan lainsäädännön hyväksymisen, 
täytäntöönpanon ja noudattamisen 
valvonnan yhteydessä, ja pyytää 
komissiota antamaan virallisen 
vastauksen kuhunkin perusoikeusviraston 
laatimaan kertomukseen, mukaan lukien 
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luettelon ehdotetuista toimenpiteistä 
perusoikeusviraston toteamien puutteiden 
korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 176
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. painottaa, että vaikka EU:n 
lainsäätäjät ja poliitikot ovat hyväksyneet 
runsaasti säädöksiä 
vähemmistötaustaisiin naisiin, erityisesti 
romaninaisiin, kohdistuvan 
moninkertaisen syrjinnän torjumiseksi, 
mitään merkittävää edistystä ei voida 
osoittaa saavutetun; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen 
kaikkien moninkertaiseen syrjintään 
liittyvien politiikkojensa täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 177
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. palauttaa mieleen, että Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan 
voimaantulon myötä on tarpeen vahvistaa 
ja laajentaa perusoikeusviraston 
valtuutusta, jotta varmistetaan EU:n 
muiden elinten, vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen valvojien ja Euroopan 
neuvoston kanssa tehtävän yhteistyön 
välineiden tehostuminen, ja luoda 
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viisaiden ryhmä, jonka komissio, neuvosto 
ja Euroopan parlamentti nimittää ja joka 
osallistuu perussopimuksissa säädettyihin 
menettelyihin, joilla varmistetaan 
perusoikeuksien noudattaminen EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. vaatii, että henkilötietojen ja 
yksilönvapauksien suojaa on 
parannettava, koska se on erottamaton 
osa kaikkien EU:n kansalaisten ja 
asukkaiden perusoikeuksien 
puolustamista, ja vaatii myös avointa 
julkista keskustelua näistä asioista;
kehottaa hyväksymään toimia sen 
varmistamiseksi, että suojaa tällä alalla 
parannetaan, mukaan lukien esimerkiksi 
nykyinen yksilönvapauden vastainen 
suhteettoman yleinen yksittäisten ihmisten 
valvonta ja seuranta;

Or. en

Tarkistus 179
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 b. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan ja tarkistamaan 
nykyistä kansainvälistä, eurooppalaista ja 
kansallista huumelainsäädäntöä ja 
-politiikkaa ja edistämään haittojen 
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vähentämispyrkimyksiä pitäen erityisesti 
mielessä kyseisistä aiheista pidettävät 
YK-konferenssit;

Or. en

Tarkistus 180
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Otsikko ennen 16 kohtaa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Unionin kansalaisuuteen liittyvien
oikeuksien lujittaminen

Oikeuksien lujittaminen

Or. en

Tarkistus 181
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16. kannattaa yhdenmukaisen vaalilain 
laatimista ja toistaa kantansa, jonka 
mukaan neuvoston olisi antamiensa 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
rajoituttava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden soveltamiseksi, 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin asuinvaltiossaan, jonka 
kansalaisia he eivät ole; tutkii huolellisesti 
komission ehdotuksen, jonka mukaan 
Euroopan parlamentin vaaleja 
aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta);

16. toistaa kantansa, jonka mukaan 
neuvoston olisi antamiensa 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
rajoituttava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden soveltamiseksi, 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin asuinvaltiossaan, jonka 
kansalaisia he eivät ole; tutkii huolellisesti 
komission ehdotuksen, jonka mukaan 
Euroopan parlamentin vaaleja 
aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta);

Or. nl
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Tarkistus 182
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16. kannattaa yhdenmukaisen vaalilain 
laatimista ja toistaa kantansa, jonka 
mukaan neuvoston olisi antamiensa 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
rajoituttava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden soveltamiseksi, 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin asuinvaltiossaan, jonka 
kansalaisia he eivät ole; tutkii huolellisesti 
komission ehdotuksen, jonka mukaan 
Euroopan parlamentin vaaleja 
aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta);

16. kannattaa yhdenmukaisen vaalilain 
laatimista ja toistaa aikovansa tutkia
huolellisesti komission ehdotuksen, jonka 
mukaan Euroopan parlamentin vaaleja 
aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta), 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin asuinvaltiossaan, jonka 
kansalaisia he eivät ole;

Or. fr

Tarkistus 183
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16. kannattaa yhdenmukaisen vaalilain 
laatimista ja toistaa kantansa, jonka 
mukaan neuvoston olisi antamiensa 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
rajoituttava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden soveltamiseksi, 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 

16. aikoo laatia uuden ehdotuksen 
Euroopan parlamentin vaaleja koskevan 
lain uudistamiseksi perusteellisesti; toistaa 
kantansa, jonka mukaan neuvoston olisi 
antamiensa yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti toimittava äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden saamisen 
helpottamiseksi kannustaakseen Euroopan 
kansalaisia osallistumaan Euroopan 
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vaaleihin asuinvaltiossaan, jonka 
kansalaisia he eivät ole; tutkii huolellisesti 
komission ehdotuksen, jonka mukaan 
Euroopan parlamentin vaaleja 
aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta);

parlamentin vaaleihin asuinpaikassaan; 

Or. en

Tarkistus 184
Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16. kannattaa yhdenmukaisen vaalilain 
laatimista ja toistaa kantansa, jonka 
mukaan neuvoston olisi antamiensa 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
rajoituttava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden soveltamiseksi, 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin asuinvaltiossaan, jonka 
kansalaisia he eivät ole; tutkii huolellisesti 
komission ehdotuksen, jonka mukaan 
Euroopan parlamentin vaaleja 
aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta);

16. kannattaa yhdenmukaisen, suhteellisen 
vaalitavan mukaisen edustajien valinnan 
takaavan vaalilain laatimista ja toistaa 
kantansa, jonka mukaan neuvoston olisi 
antamiensa yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti rajoituttava siihen, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden soveltamiseksi, 
kannustaakseen Euroopan kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin 
vaaleihin asuinvaltiossaan, jonka 
kansalaisia he eivät ole; tutkii huolellisesti 
komission ehdotuksen, jonka mukaan 
Euroopan parlamentin vaaleja 
aikaistettaisiin samalle viikolle kuin 
Eurooppa-päivä (9. toukokuuta);

Or. en

Tarkistus 185
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita 
huolehtimaan jossakin jäsenvaltiossa 
vähintään kolme vuotta laillisesti 
asuneiden kolmansien maiden 
kansalaisten äänioikeudesta 
paikallisvaaleissa;

Or. fr

Tarkistus 186
Diana Wallis vetoomusvaliokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16 a. pitää tervetulleena kansalaisten 
aloitetta koskevaa Lissabonin sopimuksen 
säännöstä ja kehottaa komissiota 
ottamaan Euroopan parlamentin roolin ja 
nykyisen vetoomusoikeuden 
asianmukaisesti huomioon antaessaan 
ehdotuksensa kyseisen aloitteen 
täytäntöönpanoa koskeviksi käytännön 
järjestelyiksi;

Or. en

Tarkistus 187
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16 a. katsoo, että on ensisijaisen tärkeää
keskustella avoimesti kansalaisten ja 
kaikkien institutionaalisten tasojen 
osallistumista EU:n toimielinten 
päätöksentekoprosesseihin parhaana 
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keinona torjua Euroopan parlamentin 
vaaleihin osallistumattomuutta; katsoo, 
että toteutettaviin toimiin olisi kuuluttava 
uuden tekniikan intensiivinen käyttö 
tiedonvaihdon ja tiedonvälityksen 
edistämiseksi, toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen sekä kansalaisia 
lähimpinä olevien institutionaalisten 
tasojen osaamisen ja kokemusten 
yhdistäminen; pitää myös 
välttämättömänä vaalipiirien 
sopeuttamista jäsenvaltioiden 
institutionaaliseen rakenteeseen;

Or. es

Tarkistus 188
Diana Wallis vetoomusvaliokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa ja jotta 
varmistetaan, että he säilyttävät kaikki 
oikeutensa sosiaalietuuksiin riippumatta 
siitä, missä he asuvat; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
EU:n kansalaiset voivat helposti käyttää 
äänioikeuttaan kunnallisvaaleissa;

Or. en
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Tarkistus 189
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset, samaa sukupuolta 
olevat pariskunnat ja uusien 
jäsenvaltioiden kansalaiset mukaan 
lukien, voivat käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen yhdessä 
perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;

Or. en

Tarkistus 190
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa 
joutumatta syrjityksi sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella ja 
vastavuoroisen tunnustamisen pohjalta ja 
siten matkustaa, työskennellä, opiskella, 
jäädä eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;

Or. en
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Tarkistus 191
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa; kehottaa 
lisäksi jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön ja 
turvaamaan alueellaan laillisesti asuvien 
muiden kuin EU:n kansalaisten oikeudet 
sekä luvattomien maahanmuuttajien 
oikeudet;

Or. en

Tarkistus 192
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat vapaata 
liikkuvuutta koskevassa lainsäädännössä 
tarkoitettujen velvollisuuksien ja 
oikeuksien noudattamisen perusteella
käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa;
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Or. en

Tarkistus 193
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa; 

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 
rajoituksitta kaikkialla unionissa; 
huomauttaa toisaalta, että jäsenvaltioilla 
on perustava oikeus ja toimivalta ryhtyä 
kaikkiin aiheellisiin toimiin turvatakseen 
yleisen järjestyksen alueellaan ja 
alueensa sisäisen turvallisuuden; 

Or. nl

Tarkistus 194
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle ja viettää perhe-elämää 

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, jotta 
unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja siten 
matkustaa, työskennellä, opiskella, jäädä 
eläkkeelle, osallistua politiikkaan ja 
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rajoituksitta kaikkialla unionissa; demokraattiseen toimintaan ja viettää 
perhe-elämää rajoituksitta kaikkialla 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 195
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta sovelletaan 
EU:ssa myös samaa sukupuolta oleviin 
pariskuntiin, erityisesti aviopareihin, 
avopareihin ja de facto -avopareihin, 
vähintään vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyvien oikeuksien osalta;

Or. en

Tarkistus 196
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tutkimaan keinoja, joilla EU:n 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta voidaan 
helpottaa auttamalla niitä EU:n 
kansalaisia, jotka päättävät käyttää 
kyseistä oikeuttaan, kotoutumaan ja 
osallistumaan siinä maassa, johon he ovat 
päättäneet muuttaa käyttäessään 
oikeuttaan liikkua vapaasti Euroopan 
unionissa;

Or. en



PE430.410v02-00 106/255 AM\794919FI.doc

FI

Tarkistus 197
Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Carmen 
Romero López

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti 
täytäntöön velvoitteensa varmistaa 
diplomaatti- ja konsuliviranomaisten 
unionin kansalaisille antama suojelu;

18. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti 
täytäntöön velvoitteensa varmistaa 
diplomaatti- ja konsuliviranomaisten 
unionin kansalaisille antama suojelu 
panemalla täytäntöön EU:n ulkopuolella 
EU:n kansalaisille tarjottavan 
konsuliavun vähimmäislaajuutta koskeva 
sopimus;

Or. en

Tarkistus 198
Tatjana Ždanoka

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18 a. kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä 
rinnastaa valtiottomien henkilöiden ja 
unionissa kauan oleskelleiden kolmansien 
maiden kansalaisten oikeudellinen asema 
unionin kansalaisten asemaan; katsoo, 
että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että asianomaisia voimassa olevia 
säännöksiä sovelletaan hyvässä uskossa;

Or. en



AM\794919FI.doc 107/255 PE430.410v02-00

FI

Tarkistus 199
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
asettamaan avoimuuden ja asiakirjojen 
julkisen saatavuuden parantamisen 
ensisijaiseksi tavoitteeksi, sillä ne ovat 
olennaisia tekijöitä kansalaiskeskeisen 
EU:n luomisessa;

Or. en

Tarkistus 200
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
selkeän arvioinnin kaikista YK:n tai 
Euroopan unionin alaisista 
eurooppalaisista terrorisminvastaisista 
turvatoimista, joita ovat esimerkiksi 
ilmailun turvallisuuteen liittyvät 
toimenpiteet, erityisesti kielto viedä 
nesteitä koneeseen käsimatkatavaroissa, 
tietojen vaihtaminen kolmansien maiden 
kanssa, matkustajarekisteri mukaan 
lukien, sekä mustien listojen laatimisen 
käytännöt;

Or. en

Tarkistus 201
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 a kohta (uusi)



PE430.410v02-00 108/255 AM\794919FI.doc

FI

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18 a. on tyytyväinen siihen, että 
Tukholman ohjelmassa mainitaan 
osallistuminen Euroopan unionin 
demokraattiseen elämään; kehottaa 
neuvostoa sisällyttämään Tukholman 
ohjelmaan erityisen osion 
asianmukaisista toimista, jotka ovat 
tarpeen naisten vaalikampanjoihin ja 
poliittiseen elämään yleensä 
osallistumisen edistämiseksi, jotta voidaan 
torjua vielä olemassa olevaa 
demokratiavajetta, joka johtuu naisten 
vähäisestä osallistumisesta kunnallisiin, 
kansallisiin ja Euroopan parlamentin 
vaaleihin;

Or. en

Tarkistus 202
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 a kohta (uusi) (lisätään "Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan" otsikon jälkeen)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18 a. pitää turvallisen Euroopan tavoitetta 
oikeutettuna ja yhtyy käsitykseen, jonka 
mukaan on tärkeää kehittää ja vahvistaa 
jatkuvasti EU:n yhteistä terrorismin, 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman 
maahanmuuton, ihmiskaupan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön vastaista 
politiikkaa;

Or. en
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Tarkistus 203
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18 b. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
niiden kolmansien maiden kansalaisten 
vapaata liikkuvuutta, jotka haluavat tulla 
EU:hun joko lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi 
opiskelemaan, toimimaan harjoittelijoina 
tai osallistumaan muunlaiseen kulttuuri-, 
koulutus- tai urheilutoimintaan; katsoo, 
että tätä varten kaikkien jäsenvaltioiden 
olisi pantava nykyiset säädökset 
täysimääräisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 204
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Otsikko ennen 19 kohtaa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan ja 
asukkaitaan

Or. en

Tarkistus 205
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Otsikko ennen kohtaa 19
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan Eurooppa, joka suojelee ihmisiä

Or. en

Tarkistus 206
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden 
ja vapauden välille;

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
perusoikeuksien ja -vapauksien keskeinen 
merkitys ja noudatetaan kansainvälisiä 
ihmisoikeusnormeja;

Or. en

Tarkistus 207
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden ja 
vapauden välille;

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden ja 
vapauden välille; uskoo vakaasti 
oikeusvaltioperiaatteen, tehokkaan 
oikeussuojan, tehokkaiden 
riippumattomien muutoksenhakukeinojen 
ja vastuullisuuden periaatteen 
ensisijaisuuteen;

Or. en
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Tarkistus 208
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden 
ja vapauden välille;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että EU:n tulevat toimet
tällä alalla perustuvat selkeään 
tarpeellisuuden, suhteellisuuden ja 
tehokkuuden määritelmään ja että 
kyseisillä toimilla ei rajoiteta 
tarpeettomasti perusvapauksia, kuten 
oikeutta yksityisyyteen;

Or. en

Tarkistus 209
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden
ja vapauden välille;

19. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan, 
että turvallisuus ja vapaus eivät ole 
keskenään tasapainoitettavia arvoja, vaan 
turvallisuuden on palveltava vapautta ja 
näin ollen se rajoittuu siihen pisteeseen, 
jossa se alkaa rajoittaa vapauksia;

Or. en

Tarkistus 210
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden 
ja vapauden välille;

19. myöntää, että tasapainon löytäminen 
yhtäältä jatkuvasti kasvavan ihmismäärän 
vapaan rajat ylittävän liikkuvuuden 
varmistamisen ja toisaalta Euroopan 
kansalaisten turvallisuuden parantamisen 
välillä on monimutkainen tehtävä; on 
samalla sitä mieltä, että kansalaisten 
luottamus hallinnon toimiin voidaan 
säilyttää vain, jos säädetään riittävistä 
tietosuojatoimista, valvonnasta ja 
oikeussuojakeinoista; kehottaa neuvostoa 
ja komissiota varmistamaan, että EU:n 
tulevissa toimissa tällä alalla säilytetään 
vapaus samalla kun varmistetaan 
turvallisuus;

Or. en

Tarkistus 211
Raffaele Baldassarre, Ernst Strasser, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden ja 
vapauden välille;

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden ja 
vapauden välille ja että tätä tavoitetta 
seurataan asianmukaisesti ja sisällytetään 
kaikkeen toimintaan;

Or. en

Tarkistus 212
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden 
ja vapauden välille;

19. kehottaa jäsenvaltioita pitämään yllä ja 
tarvittaessa vahvistamaan 
perusoikeuksien suojelua ja edistämistä 
erityisesti lisääntyneet 
turvallisuusvaatimukset mielessä pitäen;

Or. en

Tarkistus 213
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
löydetään oikea tasapaino turvallisuuden 
ja vapauden välille;

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:n tulevissa toimissa tällä alalla 
puolustetaan kaikin tavoin kaikkien 
osapuolten ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia;

Or. en

Tarkistus 214
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään noudattamaan kaikkien 
kansalaisten oikeutta yksityisyyteen;
katsoo siksi, että erityisesti sähköisiin 
tietokantoihin perustuvassa tietojen 
keruussa olisi noudatettava tinkimättä 
eurooppalaisia tietosuojanormeja, että 
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kansallisia tietosuojaa koskevia normeja 
olisi tiukennettava ja että Euroopan 
tietosuojavaltuutetun asemaa olisi 
vahvistettava;

Or. en

Tarkistus 215
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19 a. katsoo, että 'sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan' lähestymistavan on 
oltava olennainen osa kaikkea sellaista 
kehitystä, joka saattaa vaarantaa 
yksittäisten ihmisten henkilötietojen 
suojan ja yleisön luottamuksen tietoja 
hallussaan pitäviä tahoja kohtaan;

Or. en

Tarkistus 216
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19 b. pitää valitettavana parannetun 
Schengen II -tietojärjestelmän (SIS II) ja 
viisumitietojärjestelmän (VIS) 
täytäntöönpanon edistymisen hitautta ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikkia asianomaisilla 
tasoilla tehtäviä valmisteluita tehostetaan 
lisäviivytysten välttämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 217
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19 c. arvostelee sellaisen 
kokonaisvaltaisen yleissuunnitelman 
puutetta, jossa esitettäisiin EU:n 
turvallisuus- ja rajavalvontastrategian 
yleiset tavoitteet sekä kokonaisrakenne ja 
havainnollistettaisiin yksityiskohtaisesti, 
miten kaikkien asiaan liittyvien ohjelmien 
ja järjestelmien (jo käytössä, valmisteilla 
tai politiikan laadintavaiheessa olevien) 
oletetaan toimivan yhteen, sekä miten 
niiden väliset suhteet voitaisiin optimoida; 
katsoo, että EU:n turvallisuus- ja 
rajavalvontastrategian 
kokonaisrakennetta suunnitellessaan 
komission pitäisi aivan ensiksi arvioida 
nykyisten säädösten vaikuttavuus niiden 
välisten synergiavaikutusten 
optimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 218
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia;
katsoo, että vaatimus, joka koskee 
kansalaisten suojelua terrorismilta ja 
järjestäytyneeltä rikollisuudelta, olisi 
sisällytettävä osaksi selkeää 

Poistetaan.
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lainsäädäntöä, jossa annetaan unionin 
kansalaisille tehokkaita keinoja riitauttaa 
suhteettomat tai epäselvät säännöt;

Or. en

Tarkistus 219
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät 
säännöt;

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille mahdollisuus käyttää 
täysimääräisesti oikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 220
Stavros Lambrinidis, Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; 
katsoo, että vaatimus, joka koskee 

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 



AM\794919FI.doc 117/255 PE430.410v02-00

FI

kansalaisten suojelua terrorismilta ja 
järjestäytyneeltä rikollisuudelta, olisi 
sisällytettävä osaksi selkeää 
lainsäädäntöä, jossa annetaan unionin 
kansalaisille tehokkaita keinoja riitauttaa 
suhteettomat tai epäselvät säännöt;

suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät säännöt 
sekä sääntöjen epäasianmukainen 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 221
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Rosario Crocetta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät 
säännöt;

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että kansalaisten suojelua terrorismilta ja 
järjestäytyneeltä rikollisuudelta olisi 
vahvistettava ottamalla käyttöön 
tehokkaita lainsäädännöllisiä ja 
operatiivisia välineitä, joissa on otettu 
huomioon kyseisten ilmiöiden 
maailmanlaajuinen ulottuvuus ja jotka on 
sisällytetty osaksi selkeää lainsäädäntöä, 
jossa annetaan unionin kansalaisille 
perusoikeuksiin ja niiden takaamiseen 
sisältyvä suoja sekä tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät 
säännöt;

Or. en

Tarkistus 222
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät 
säännöt;

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille sekä yhteisöille ja 
yhdistyksille, joihin he kuuluvat, 
tehokkaita keinoja riitauttaa suhteettomat 
tai epäselvät säännöt;

Or. es

Tarkistus 223
Monika Hohlmeier

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät 
säännöt;

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, jonka mukaisesti
kansalaisten suojelu terrorismilta ja 
järjestäytyneeltä rikollisuudelta on taattava 
suhteellisilla ja tasapuolisilla säädöksillä, 
olisi sisällytettävä osaksi selkeää 
lainsäädäntöä, jossa annetaan unionin 
kansalaisille tehokkaita keinoja riitauttaa 
suhteettomat tai epäselvät säännöt;

Or. de
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Tarkistus 224
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia;
katsoo, että vaatimus, joka koskee
kansalaisten suojelua terrorismilta ja 
järjestäytyneeltä rikollisuudelta, olisi 
sisällytettävä osaksi selkeää 
lainsäädäntöä, jossa annetaan unionin 
kansalaisille tehokkaita keinoja riitauttaa 
suhteettomat tai epäselvät säännöt;

20. kehottaa komissiota kehittämään 
rikosasioita koskevia EU:n oikeudellisia 
puitteita; katsoo, että perusoikeuksia 
rajoittavien oikeudellisten säännösten 
suhteellisuuden ja tarpeellisuuden 
arvioimista varten olisi vahvistettava 
selkeitä kriteereitä;

Or. en

Tarkistus 225
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. kehottaa komissiota keskittymään 
unionin kansalaisten vapauden 
edistämiseen rikosasioita koskevia EU:n 
oikeudellisia puitteita kehitettäessä, kun 
nykyinen yksimielisyysvaatimus estää 
toteuttamasta tehokkaita lisätoimia; katsoo, 
että vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät 
säännöt;

20. kehottaa komissiota keskittymään 
vapauden edistämiseen rikosasioita 
koskevia EU:n oikeudellisia puitteita 
kehitettäessä, kun nykyinen 
yksimielisyysvaatimus estää toteuttamasta 
tehokkaita lisätoimia; katsoo, että 
vaatimus, joka koskee kansalaisten 
suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä 
rikollisuudelta, olisi sisällytettävä osaksi 
selkeää lainsäädäntöä, jossa annetaan 
unionin kansalaisille tehokkaita keinoja 
riitauttaa suhteettomat tai epäselvät 
säännöt;
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Or. en

Tarkistus 226
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kehittämään turvallisuusstrategioita, 
joissa otetaan huomioon kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin niin sisäiset kuin ulkoisetkin 
näkökohdat; vaatii, että EU alkaa 
soveltaa yhtenäisempää lähestymistapaa 
Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan ja oikeus- ja 
sisäasioihin;

Or. en

Tarkistus 227
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
tutkittava, missä määrin rikosasioita 
koskevien EU:n oikeudellisten puitteiden 
luominen on toteutettavissa;

Or. en

Tarkistus 228
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20 a. kehottaa Euroopan unionia 
tunnustamaan terrorismin välillisten 
uhrien ihmisarvon, rohkeuden ja 
kärsimyksen, ja korostaa, että terrorismin 
uhrien oikeuksien puolustamisen ja 
edistämisen sekä ja niihin liittyvän 
taloudellisen korvauksen myöntämisen 
pitäisi olla ensisijainen tehtävä; 
tunnustaa naisten äärimmäisen 
haavoittuvaisen aseman terrorismin 
välillisinä uhreina;

Or. en

Tarkistus 229
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21. katsoo, että kyseisten vapauksien 
käyttö on turvattava yli kansallisten 
rajojen ja että unionin kansalaisten on 
voitava täysimääräisesti käyttää 
erityisoikeuksiaan myös EU:n 
ulkopuolella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 230
Kinga Göncz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21. katsoo, että kyseisten vapauksien 
käyttö on turvattava yli kansallisten rajojen 
ja että unionin kansalaisten on voitava 

21. katsoo, että kyseisten vapauksien 
käyttö on turvattava yli kansallisten rajojen 
ja että unionin kansalaisten on voitava 
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täysimääräisesti käyttää erityisoikeuksiaan 
myös EU:n ulkopuolella;

täysimääräisesti käyttää erityisoikeuksiaan 
myös EU:n ulkopuolella; korostaa siksi 
diplomaatti- ja konsuliviranomaisten 
antamaa suojelua koskevan 
koordinoinnin ja yhteistyön lujittamisen 
tärkeyttä;

Or. en

Tarkistus 231
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21. katsoo, että kyseisten vapauksien 
käyttö on turvattava yli kansallisten rajojen 
ja että unionin kansalaisten on voitava 
täysimääräisesti käyttää erityisoikeuksiaan
myös EU:n ulkopuolella;

21. katsoo, että kyseisten vapauksien 
käyttö on turvattava yli kansallisten rajojen 
ja että unionin kansalaisten ja sen alueella 
asuvien on voitava täysimääräisesti käyttää 
erityisoikeuksiaan myös EU:n 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 232
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21 a. edellyttää sen takaamista, että 
kaikissa unionin politiikoissa otetaan 
huomioon henkilötietojen suojelun 
perusoikeudellinen ulottuvuus ja 
noudatetaan oikeutta yksityisyyteen;

Or. en
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Tarkistus 233
Tatjana Ždanoka

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21 a. kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä 
valtiottomien henkilöiden ja unionissa 
kauan oleskelleiden kolmansien maiden 
kansalaisten oikeudellisen aseman 
rinnastamiseksi unionin kansalaisten 
asemaan; kehottaa myös jäsenvaltioita 
varmistamaan, että voimassa olevia 
säännöksiä sovelletaan hyvässä uskossa;

Or. en

Tarkistus 234
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21 a. vaatii huolehtimaan entistä 
paremmin ja tehokkaammin yksityisyyden 
suojasta ja henkilötietojen suojasta sekä 
lainsäädäntöä laadittaessa että 
sovellettaessa erityisesti tarkistamalla 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 
1995 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY1; 
suhtautuu varauksellisesti ehdotuksiin, 
joka koskevat kansalaisia koskevien 
tietojen laajamittaista keräämistä, 
yksityishenkilöiden hallussa olevien 
henkilötietojen välittämistä ja kolmansien 
maiden kanssa tehtäviä sopimuksia 
henkilötietojen vaihdosta, jollei näiden 
yhteydessä noudateta tarkasti 

                                               
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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henkilötietojen suojaa koskevia yhteisön 
periaatteita; vastustaa ehdotusta 
kolmansissa maissa rikoksista tuomittuja 
henkilöitä koskevan tietokannan 
perustamisesta sekä "ääriryhmiin" 
kuuluvia henkilöitä koskevien tietojen 
vaihtamista ja ylipäätään kaikkia 
laajamittaisia profilointikäytäntöjä, jotka 
eivät välttämättä ole yhteisön 
ihmisoikeusperiaatteiden mukaisia;

Or. it

Tarkistus 235
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21 b. muistuttaa, että tietojen 
saatavuusperiaate uhkaa mahdollistaa 
sellaisten henkilötietojen vaihdon, joita ei 
ole kerätty asianmukaisesti ja 
laillisuusperiaatetta noudattaen, ja että 
asiaan on sovellettava yhteisiä sääntöjä; 
suhtautuu varauksellisesti sellaisten 
operaatioiden helpottamiseen, joihin ei 
sisälly eurooppalaista määritelmää ja 
yhteisiä eurooppalaisia normeja 
peitetutkinnasta, kansalaisten tarkkailusta 
jne.;

Or. it

Tarkistus 236
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. katsoo, että kun tällä alalla aiotaan Poistetaan.
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toteuttaa EU:n toimia, olisi vahvistettava 
perusteet, joilla arvioidaan rajoitusten 
suhteellisuus ja tarpeellisuus 
perusoikeuksien kannalta;

Or. en

Tarkistus 237
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. katsoo, että kun tällä alalla aiotaan 
toteuttaa EU:n toimia, olisi vahvistettava 
perusteet, joilla arvioidaan rajoitusten 
suhteellisuus ja tarpeellisuus 
perusoikeuksien kannalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 238
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. katsoo, että kun tällä alalla aiotaan 
toteuttaa EU:n toimia, olisi vahvistettava 
perusteet, joilla arvioidaan rajoitusten 
suhteellisuus ja tarpeellisuus 
perusoikeuksien kannalta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 239
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. katsoo, että kun tällä alalla aiotaan 
toteuttaa EU:n toimia, olisi vahvistettava 
perusteet, joilla arvioidaan rajoitusten 
suhteellisuus ja tarpeellisuus 
perusoikeuksien kannalta;

22. katsoo, että ennen kuin tällä alalla 
aiotaan toteuttaa EU:n toimia, olisi 
vahvistettava selkeät perusteet, joilla 
arvioidaan rajoitusten suhteellisuus ja 
tarpeellisuus perusoikeuksien kannalta; 
katsoo lisäksi, että ennen päätöksentekoa 
olisi aina arvioitava huolellisesti 
ehdotusten vaikutukset;

Or. sv

Tarkistus 240
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. katsoo, että kun tällä alalla aiotaan 
toteuttaa EU:n toimia, olisi vahvistettava 
perusteet, joilla arvioidaan rajoitusten 
suhteellisuus ja tarpeellisuus 
perusoikeuksien kannalta;

22. katsoo, että kun tällä alalla aiotaan 
toteuttaa EU:n toimia ja erityisesti 
terrorismin vastaisia toimia, niiden olisi 
oltava kaikkien asiaan liittyvien 
kansainvälisten sopimusten ja 
oikeuskäytäntöjen mukaisia, ja että olisi 
vahvistettava perusteet, joilla arvioidaan 
rajoitusten suhteellisuus ja tarpeellisuus 
perusoikeuksien kannalta, mukaan lukien 
perusteellinen arviointi koko voimassa 
olevasta lainsäädännöstä tarpeettoman 
lainsäädännön välttämiseksi sekä 
Euroopan parlamentille toimitettu 
yksityiskohtainen selvitys ehdotetun 
lainsäädännön tarpeellisuudesta;

Or. en
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Tarkistus 241
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. suhtautuu myönteisesti tietosuojan 
kansainvälisiä normeja koskevaan 
ehdotukseen; korostaa, että kolmansien 
maiden kanssa tehtävät 
tietosuojasopimukset olisi laadittava 
ehdottoman avoimesti Euroopan 
parlamentin harjoittaman demokraattisen 
valvonnan piirissä, ja että eurooppalaisten 
tietosuojanormien soveltaminen 
kolmannessa valtiossa on tietojenvaihdon 
toteutumiselle asetettava 
vähimmäisvaatimus;

Or. en

Tarkistus 242
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa vahvistettuja lapsen 
oikeuksia ja panemaan ne täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 243
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. pitää äärimmäisen tärkeänä 
käsitellä yksin tulleiden tai huoltajastaan 
eroon joutuneiden lasten suojelua 
koskevaa kysymystä ottaen huomioon 
heitä uhkaavat erityiset vaarat;

Or. en

Tarkistus 244
Anneli Jäätteenmäki

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. painottaa tarvetta edistää edelleen 
EU:n kansainvälistä läsnäoloa 
oikeusasioissa kansainvälisten 
ratkaisujen ja monenvälisten välineiden 
avulla; katsoo, että tiivis yhteistyö 
kansainvälisten organisaatioiden, kuten 
kansainvälistä yksityisoikeutta 
käsittelevän Haagin konferenssin ja 
Euroopan neuvoston kanssa, on erityisen 
tärkeää; katsoo lisäksi, että EU:n olisi 
rohkaistava ja tuettava kolmansien 
maiden, erityisesti EU:n naapurimaiden, 
liittymistä kansainvälisiin 
oikeussopimuksiin ja että tämä on 
olennaisen tärkeää erityisesti 
perheoikeuden ja lastensuojelun alalla;

Or. en

Tarkistus 245
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. pitää myönteisenä, että Tukholman
ohjelmassa painotetaan teknologian 
merkitystä tehokkaassa henkilötietojen ja 
yksityisyyden suojaamisessa;

Or. en

Tarkistus 246
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. kehottaa Euroopan unionia 
osoittamaan päättäväisyytensä ottaa 
huomioon kaikissa politiikoissaan 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden erityistarpeet; 

Or. en

Tarkistus 247
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. korostaa, että tarvitaan selkeämmät 
ja tiukemmat rajat jäsenvaltioiden kesken 
tapahtuvalle tietojen luovuttamiselle ja 
unionin yhteisten rekisterien käytölle; 
katsoo, että suurten EU-tason rekisterien 
luominen saattaa muuten muodostua 
uhkaksi henkilökohtaiselle 
koskemattomuudelle ja että tällaiset 
rekisterit saattavat olla tehottomia ja 
lisätä samalla tietovuotojen ja korruption 
vaaraa; 
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Or. sv

Tarkistus 248
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 a kohta (uusi) (otsikon "Yhteisvastuun Eurooppa" jälkeen)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 a. katsoo, että kaikissa 
maahanmuuttoa koskevissa 
kokonaisvaltaisissa lähestymistavoissa on 
otettava huomioon "työntötekijät", jotka 
saavat ihmiset lähtemään kotimaastaan, 
ja että tarvitaan selkeitä kehitys- ja 
investointisuunnitelmia lähtö- ja 
kauttakulkumaissa, erityisesti sellaisia, 
joilla helpotetaan maastamuuttajien 
rahansiirtoa lähtömaihinsa ja toteutetaan 
kauppa- ja maatalouspolitiikkaa, joka 
edistää taloudellisia mahdollisuuksia, ja 
edistetään demokratiakehitystä sekä 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien toteutumista;

Or. en

Tarkistus 249
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 b kohta (uusi) (otsikon "Yhteisvastuun Eurooppa" jälkeen)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 b. korostaa, että laittomien 
maahanmuuttajien joukkolaillistaminen 
ei ole asianmukainen ratkaisu, koska sillä 
ei ratkaista todellisia taustalla olevia 
ongelmia vaan saatetaan jopa pahentaa 
ongelmaa kokonaisuudessaan, koska 
joukkolaillistaminen voi toimia maahan 
houkuttelevana tekijänä;
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Or. en

Tarkistus 250
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 b. kehottaa hyväksymään kattavat 
oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat 
rikosten uhrien asianmukaisen suojelun 
ja hyvityksen, antamalla luonnoksen 
puitepäätökseksi uhrien suojelua 
koskevien nykyisten säädösten 
tarkistamiseksi; pitää olennaisen tärkeänä 
sellaisen yhteisen lähestymistavan 
kehittämistä, jolla vastattaisiin 
johdonmukaisesti ja tehokkaasti kaikkien 
uhrien tarpeisiin ja oikeuksiin ja jolla 
varmistettaisiin, että uhreja kohdellaan 
uhreina eikä rikollisina;

Or. en

Tarkistus 251
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 b. on tyytyväinen ehdotukseen 
kattavasta tietosuojajärjestelmästä 
sovellettavaksi EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa; kehottaa arvioimaan 
perusteellisesti kaiken asiaan liittyvän 
lainsäädännön (terrorismin torjunta, 
poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö, 
maahanmuutto, transatlanttiset 
sopimukset) yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojelun alalla;
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Or. en

Tarkistus 252
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 b. on tyytyväinen naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa käsittelevien 
erityistuomioistuinten perustamiseen 
joissakin jäsenvaltiossa ja kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita lähtemään mukaan 
tähän aloitteeseen;

Or. en

Tarkistus 253
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 b. kehottaa komissiota tutkimaan, 
kuinka EU:hun yksin tulevia 
turvapaikkaa hakevia alaikäisiä 
pakolaisia kohdellaan ja kuinka heidän 
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia 
oikeuksiaan kunnioitetaan;

Or. en

Tarkistus 254
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 c kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 c. kehottaa Euroopan unionia
puuttumaan tiukemmin kaikkeen lasten 
huonoon kohteluun, kuten väkivalta, 
syrjintä, sosiaalinen syrjäytyminen, 
rasismi, lapsityövoiman käyttö, 
prostituutio ja ihmiskauppa, sekä 
edistämään koordinoituja toimia heidän 
suojelemisekseen ja heidän oikeuksiensa 
puolustamiseksi käyttämällä 
Yhdistyneiden kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimusta EU:n 
toiminnan ja nykyisen lainsäädännön 
tarkistamisen perustana; 

Or. en

Tarkistus 255
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 c. panee merkille internetin kasvavan 
merkityksen ja että internetin 
maailmanlaajuinen ja avoin luonne 
edellyttää maailmanlaajuisia tietosuoja-, 
turvallisuus- ja sananvapaussääntöjä; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota 
tekemään aloitteen maailmanlaajuisen 
foorumin perustamiseksi tällaisten 
standardien laatimista varten; pitää 
äärimmäisen tärkeänä rajata ja 
määritellä tiukasti tapaukset, joissa 
yksityistä internetyritystä voidaan vaatia 
paljastamaan tietoja valtion 
viranomaisille, sekä säädellä tiukasti 
näitä tapauksia ja varmistaa, että siihen, 
kuinka valtion viranomaiset käyttävät 
näitä tietoja, sovelletaan tiukimpia 
tietosuojavaatimuksia;

Or. en
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Tarkistus 256
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 c kohta (uusi) (otsikon "Yhteisvastuun Eurooppa" jälkeen)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 c. painottaa tarvetta luoda joustava, 
kysyntälähtöinen 
maahanpääsyjärjestelmä korkeasti 
koulutettuja kolmansista maista tulevia 
työntekijöitä varten; epäilee, onko 
nykyisenmallisesta sinisen kortin 
järjestelmästä hyötyä tässä asiassa ja 
kehottaa neuvostoa ja komissiota 
vastaamaan maailmanlaajuiseen 
kilpailuun lahjakkuuksista 
järjestelmällisemmin;

Or. en

Tarkistus 257
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 d. tunnustaa uuden teknologian 
käyttömahdollisuudet turvallisuusalalla; 
vaatii kuitenkin perusteellista arviointia 
EU:n rahoitustuen avulla kehitetyn 
uuden teknologian vaikutuksesta 
yksityisyyteen;

Or. en
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Tarkistus 258
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 d kohta (uusi) (otsikon "Yhteisvastuun Eurooppa" jälkeen)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 d. korostaa, että on tarpeen jatkuvasti 
kehittää riittävästi rahoitettuja ja 
kunnianhimoisia alueellisia 
suojeluohjelmia tiiviissä yhteistyössä 
UNHCR:n ja asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa; 

Or. en

Tarkistus 259
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 e kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 e. katsoo, että terrorismin torjuntaan 
liittyvissä toimissa on tarpeen arvioida 
todellista uhkaa tosiasioiden ja lukujen 
pohjalta ja luopua suhteettomasta 
keskittymisestä islamilaiseen terrorismiin, 
jotta käytettävät menetelmät voidaan 
kohdentaa paremmin;

Or. en

Tarkistus 260
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 f kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22 f. on huolestunut ennaltaehkäisy- ja 
valvontatarkoituksessa harjoitetun, 
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tiedonlouhintatekniikkaan ja viattomia 
kansalaisia koskevan tiedon yleiseen 
keruuseen perustuvan profiloinnin 
lisääntymisestä; muistuttaa sen 
tärkeydestä, että lainvalvontatoimien on 
perustuttava ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen syyttömyysolettaman 
periaatteen noudattamisesta lähtien aina 
yksityisyyden suojelua ja tietosuojaa 
koskevan oikeuden noudattamiseen 
saakka;

Or. en

Tarkistus 261
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Otsikko ennen 23 kohtaa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Yhteisvastuun Eurooppa Ihmisoikeuksiin perustuvaa vastuuta ja 
solidaarisuutta maahanmuutto- ja 
turvapaikka-asioissa ilmentävä Eurooppa

Or. en

Tarkistus 262
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Otsikko ennen 23 kohtaa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Yhteisvastuun Eurooppa Vastuuta ja solidaarisuutta 
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa 
ilmentävä Eurooppa

Or. en
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Tarkistus 263
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Otsikko ennen 23 kohtaa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Yhteisvastuun Eurooppa Yhteinen turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikka

Or. de

Tarkistus 264
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää 
johdonmukaisia toimia paitsi laittoman 
maahanmuuton torjumiseksi myös 
hädänalaisten pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että yhteisön kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamista koskevan yleissopimuksen 
täysimääräiseen noudattamiseen, jotta 
voidaan varmistaa kolmansien maiden 
kansalaisten ihmisoikeuksien tehokas 
suojelu sekä palauttamiskiellon 
periaatteen täysimääräinen 
kunnioittaminen; katsoo, että 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan 
olisi myös vastattava haavoittuvimmassa 
asemassa olevien ryhmien, kuten 
pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja 
erityisesti alaikäisten ja yksin tulleiden 
alaikäisten, tarpeisiin; kehottaa luomaan 
johdonmukaisen ja kattavan oikeudellisen 
kehyksen laillisen maahanmuuton 
helpottamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 265
Anne Delvaux

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi; katsoo tässä 
yhteydessä, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen saralla 
tarvittaviin toimiin ja aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan 
maahanmuuttajaväestön 
kokonaissuoriutumisen parantamiseksi 
sekä maahanmuuttajaväestön ja 
vastaanottajayhteiskunnan välisten erojen 
kaventamiseksi;

Or. en

Tarkistus 266
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
oltava yksittäisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaan kuuluva kysymys ja 
pysyttävä sellaisena; kehottaa 
soveltamaan yhtenäistä lähestymistapaa 
ja johdonmukaisia yhteisön tason toimia 
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lähestymistapa ja kehittää 
johdonmukaisia toimia paitsi laittoman 
maahanmuuton torjumiseksi myös 
hädänalaisten pakolaisten auttamiseksi;

laittomaan maahanmuuttoon; torjuu 
tässä yhteydessä päättäväisesti laittomien 
maahanmuuttajien laajat 
joukkolaillistamiset, sillä niillä toimitaan 
vastoin jäsenvaltioiden välisen 
solidaarisuuden periaatetta;

Or. nl

Tarkistus 267
Raffaele Baldassarre, Ernst Strasser, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi, mukaan lukien 
ennaltaehkäisevät toimet laittoman 
maahanmuuton vähentämiseksi ja 
tehokas takaisinottopolitiikka, jossa 
otetaan huomioon hädänalaisten 
pakolaisten suojelu;

Or. en

Tarkistus 268
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Emine Bozkurt, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 

23. vaatii, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
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perustuttava perusoikeuksien kattavaan
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää 
johdonmukaisia toimia paitsi laittoman 
maahanmuuton torjumiseksi myös 
hädänalaisten pakolaisten auttamiseksi;

perustuttava perusoikeuksien
täysimääräiseen noudattamiseen ja
painottaa, että yhteisön oikeuden on oltava
täysin sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa;

Or. en

Tarkistus 269
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar, Ramón Jáuregui Atondo, 
Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös Euroopan unioniin 
sijoittautuneiden ulkomaalaisten 
työntekijöiden oikeuksia koskevan selkeän 
oikeudellisen kehyksen kiireelliseksi 
varmistamiseksi ja hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 270
Georgios Papanikolaou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja turvallisuuden 
takaamiseen ja että yhteisön oikeuden on 
oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 271
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen, 
oikeusvarma ja avoin lähestymistapa ja 
kehittää johdonmukaisia, oikeusvarmoja ja 
avoimia toimia, joilla turvataan 
turvapaikkaoikeus; katsoo, että 
yhtenäinen järjestelmä ei saa johtaa 
suljetumpaan unioniin, joka heikentää 
turvapaikkaoikeutta; pitää tärkeänä, että 
unioni luo uusia laillisia keinoja 
ihmisille, jotka haluavat paremman 
elämän toivossa tulla Eurooppaan, ja että 
tehdään ero turvapaikanhakijoiden ja 
työn perässä muuttavien välille; 

Or. sv
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Tarkistus 272
Carlo Casini

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi; 

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja jokaisen yksilön 
ihmisarvon tunnustamiseen ja että 
yhteisön oikeuden on oltava sopusoinnussa 
tämän alan kansainvälisten säädösten 
kanssa, jotta voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 273
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten
pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös haavoittuvimmassa 
asemassa olevien ryhmien, kuten
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden, 
sekä erityisesti näihin ryhmiin kuuluvien 
alaikäisten ja yksin tulleiden alaikäisten, 
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tarpeisiin vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 274
Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksien kattavaan 
noudattamiseen ja että yhteisön oikeuden 
on oltava sopusoinnussa tämän alan 
kansainvälisten säädösten kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös hädänalaisten 
pakolaisten auttamiseksi;

23. toteaa, että kotouttamis-, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on 
perustuttava perusoikeuksiin ja että 
yhteisön oikeuden on oltava sopusoinnussa 
tämän alan kansainvälisten säädösten 
kanssa, jotta voidaan varmistaa yhtenäinen 
lähestymistapa ja kehittää johdonmukaisia 
toimia paitsi laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi myös turvapaikanhakijoiden 
auttamiseksi ja laillisen maahanmuuton 
mahdollistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 275
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kunnioittamaan vuoden 1951 
pakolaisyleissopimuksessa tarkoitettuja 
pakolaisten perusoikeuksia ja erityisesti 
noudattamaan kyseisen yleissopimuksen 
1 artiklan 2 kohdan ja vuoden 1967 
pöytäkirjan mukaista pakolaisen 
määritelmää sekä kunnioittamaan 
oikeutta hakea turvapaikkaa;

Or. en
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Tarkistus 276
Lívia Járóka

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. vahvistaa, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden on yhdistettävä voimansa, 
jotta haavoittuvassa asemassa olevat 
ryhmät, erityisesti romanit, otetaan 
yhteiskunnan täysiarvoisiksi jäseniksi 
parantamalla heidän koulutus- ja 
työmahdollisuuksiaan sekä toteuttamalla 
toimia heihin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 277
Georgios Papanikolaou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. kehottaa määrittelemään vahvan, 
erityisesti työllisyyspolitiikkaan mutta 
myös muihin yhteisön politiikkoihin 
kiinteästi sidoksissa olevan 
maahanmuuttopolitiikan, jossa laillinen 
maahanmuutto on vaihtoehto laittomalle 
maahanmuutolle ja josta on 
mahdollisimman myönteisiä seurauksia 
sekä jäsenvaltioille että itse 
maahanmuuttajien hyvinvoinnille;

Or. en

Tarkistus 278
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar, Ramón Jáuregui Atondo, 
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Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. painottaa tarvetta vahvistaa 
muuttoliikettä koskevaa kokonaisvaltaista 
EU:n lähestymistapaa, joka mahdollistaa 
uusia tapoja käydä poliittista 
vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa 
muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi, 
inhimillisten murhenäytelmien 
ehkäisemiseksi ja muuttovirtojen 
saamiseksi työmarkkinoiden vaatimuksia 
vastaaviksi; 

Or. en

Tarkistus 279
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Emine Bozkurt, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. kehottaa omaksumaan yhtenäisen 
lähestymistavan ja toimimaan 
johdonmukaisesti ulkorajojen 
valvonnassa siten, että samalla 
varmistetaan turvapaikanhakua ja 
kansainvälisen suojelun saamista 
koskevan oikeuden täysimääräinen 
kunnioittaminen, jotta voidaan vastata 
haavoittuvimmassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden, sekä erityisesti 
näihin ryhmiin kuuluvien alaikäisten ja 
yksin tulleiden alaikäisten, tarpeisiin;

Or. en
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Tarkistus 280
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. kehottaa vahvistamaan ja 
toteuttamaan sellaista maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikkaa, jossa vapaudet ja 
yleinen turvallisuus ovat asianmukaisessa 
tasapainossa; pitää tärkeänä 
työmarkkinoiden tarpeisiin ja 
maahanmuuttajien kotouttamisen 
helpottamisen tarpeeseen soveltuvan 
joustavan maahanmuuttopolitiikan 
aikaansaamista;

Or. en

Tarkistus 281
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. pyytää, että Tukholman ohjelmassa 
kiinnitetään erityistä huomiota 
maahanmuuttajanaisten oikeuksiin 
heidän oikeudelliseen asemaansa 
katsomatta, erityisesti heidän oikeuteensa 
saada asiansa käsiteltyä tuomioistuimessa 
sekä heidän asumiseen, koulutukseen ja 
terveydenhoitoon liittyviin oikeuksiinsa;

Or. en

Tarkistus 282
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. pyytää, että rajavalvonnassa 
noudatetaan yhtenäistä lähestymistapaa 
ja toteutetaan johdonmukaisia toimia 
sekä huolehditaan samalla turvapaikan 
hakuoikeuden kunnioittamisesta ja 
kansainvälisen suojeluaseman 
saatavuudesta; 

Or. fr

Tarkistus 283
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota tekemään 
vihdoin ehdotuksen maahanmuuttajien 
asemaa koskevaksi yhteisön direktiiviksi, 
jossa näille taataan yhteisön kansalaisten 
oikeuksiin verrattavissa olevat 
yhdenmukaiset oikeudet heidän 
kotoutumisensa varmistamiseksi ja 
myönnetään oikeus terveyspalveluihin, 
koulutuspalveluihin, työhön jne.;

Or. it

Tarkistus 284
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 a. korostaa, että maahanmuutto- ja 
kehityspolitiikka on kytkettävä tiiviisti 
toisiinsa ja että on tehostettava alkuperä-
ja kauttakulkumaiden kanssa käytävää 
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vuoropuhelua erityisesti laittoman 
maahanmuuton torjumiseksi; korostaa 
tässä yhteydessä, että tehokkaat yhteiset 
toimet laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi antavat jäsenvaltioille 
paremmat mahdollisuudet kehittää 
laillista maahanmuuttoa;

Or. de

Tarkistus 285
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 b. kehottaa kehittämään edelleen 
yhteistä eurooppalaista 
turvapaikkajärjestelmää Euroopan 
maahanmuutto- ja 
turvapaikkasopimuksen mukaisen 
Euroopan turvapaikkajärjestelmän 
toteuttamiseksi; katsoo, että yhteisen 
menettelyn pitäisi varmistaa entistä 
johdonmukaisempi ja laadukkaampi 
turvapaikka-asioita koskeva 
päätöksenteko jäsenvaltioissa, jotta EU:n 
suojelujärjestelmissä havaitut puutteet 
voitaisiin korjata; 

Or. en

Tarkistus 286
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 b. kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita 
noudattamaan Yhdistyneiden 
kansakuntien pakolaisyleissopimuksen 
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mukaista pakolaisen oikeudellista 
määritelmää;

Or. en

Tarkistus 287
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 b. katsoo, että yhteisvastuun on oltava 
edelleen keskeistä yhteisessä 
maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikassa, mutta siihen on 
liityttävä myös jäsenvaltioiden 
yhteisvastuu niin, että ne täyttävät 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
suojelua koskevat kansainväliset 
velvoitteensa; katsoo, että siksi on 
varmistettava, ettei mikään jäsenvaltio 
laiminlyö näitä velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 288
Sylvie Guillaume, Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 b. rohkaisee neuvottelemaan 
keskeneräisistä ja tulevista Euroopan 
unionin turvapaikkajärjestelmää 
koskevista lainsäädäntöehdotuksista 
parempien standardien luomiseksi ja 
olemassa olevan lainsäädännön 
puutteiden korjaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 289
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 b. vaatii lakkauttamaan riistävät 
käytännöt, joiden kohteeksi maasta 
toiseen liikkuvat kausityöntekijät saattavat 
joutua, ja vaatii toteuttamaan toimia sen 
varmistamiseksi, että näillä on aidosti 
oikeus samanlaiseen kohteluun kuin 
maan omilla kansalaisilla asioissa, jotka 
koskevat terveydenhuoltoa, koulutusta, 
kohtuullista palkkaa, työoloja ja 
sosiaalietuuksia; 

Or. fr

Tarkistus 290
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 c. kehottaa lisäksi jäsenvaltioiden sekä 
turvapaikanhakijoiden ja muiden 
pakolaisten väliseen solidaarisuuteen;

Or. en

Tarkistus 291
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 c. tunnustaa, että maahanmuuttajien 
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järjestöillä on ainutlaatuinen asema 
kotouttamisprosessin helpottamisessa ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sitoutumaan maahanmuuttajia koskevien 
tai heidän toimestaan syntyneiden 
kansalaisyhteiskunnan aloitteiden, myös 
maahanmuuttajanaisten järjestöjen 
aloitteiden tukemiseen erityisistä 
budjettikohdista;

Or. en

Tarkistus 292
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 c. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
enemmän työtä sen eteen, että saataisiin 
aikaan yhteiset Euroopan tason säännöt 
maahanmuuttopolitiikasta, jossa ei 
rajoituta pelkästään korkeasti 
koulutettuihin työntekijöihin ja jossa 
pyritään ennaltaehkäisemään aivovuotoa 
erityisesti huolehtimalla siitä, että 
koulutus on alkuperämaissa järjestetty 
siten, että pystytään turvaamaan 
koulutuksen ja lääketieteen kaltaisten 
avainalojen ammatit;

Or. fr

Tarkistus 293
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 d. pyytää, että naisiin kohdistuva 
väkivalta, mukaan lukien kaikenlainen 



PE430.410v02-00 152/255 AM\794919FI.doc

FI

fyysinen tai henkinen huono kohtelu, 
naisen sukupuolielinten silpominen, 
pakkoavioliitto, seksuaalinen häirintä tai 
seksuaalinen hyväksikäyttö, katsottaisiin 
riittäväksi syyksi hyväksyä tällaisessa 
väkivaltatilanteessa olevan naisen 
turvapaikkahakemus;

Or. en

Tarkistus 294
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 d. pitää välttämättömänä 
lainsäädäntöä, jolla varmistetaan 
terveyspalvelujen saatavuus 
maahanmuuttajille, jotka ovat 
kansallisella tasolla tavanomaisesti 
tarjotun terveydenhuoltoverkon 
ulottumattomissa ja jotka ovat 
liikkuvuutensa ja nykyisten (tai aiempien) 
sosiaalisten olosuhteidensa vuoksi 
erityisen haavoittuvassa ja suojattomassa 
asemassa;

Or. fr

Tarkistus 295
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 e kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 e. kehottaa perustamaan sukupuolten 
tasa-arvoa käsittelevän EU:n tilapäisen
asiantuntijaryhmän tarkastelemaan 
sukupuolinäkökohtiin liittyviä 
turvapaikkaa koskevia EU:n 
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suuntaviivoja, jotta voidaan auttaa 
turvapaikan myöntämisestä päättäviä 
viranomaisia tulkitsemaan 
sukupuolisidonnaisiin syihin perustuvia 
turvapaikkahakemuksia;

Or. en

Tarkistus 296
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 f kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 f. kehottaa perustamaan 
sukupuolinäkökohtia käsittelevän yksikön 
Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston yhteyteen;

Or. en

Tarkistus 297
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
23 g kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

23 g. pitää tärkeänä tarkastella 
kotouttamispolitiikkoja 
sukupuolinäkökulmasta sen 
varmistamiseksi, että 
maahanmuuttajanaisten erityistarpeet 
otetaan huomioon;

Or. en
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Tarkistus 298
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 299
Luigi Berlinguer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 300
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä; korostaa, että on 
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tärkeää sisällyttää tähän sitoumukseen 
kaikkien niiden kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten julkisten palvelujen 
toimijoiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten näkemykset, jotka ovat 
vastuussa maahanmuuttopolitiikan 
muotoiluun ja kolmansista maista 
lähtöisin olevien "uusien 
eurooppalaisten" uudelleensijoittamis- ja 
kotouttamistoimiin liittyvien palvelujen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta;

Or. es

Tarkistus 301
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteisvastuun 
mekanismeihin, kuten komission 
kaavailemaan kansainvälistä suojelua 
saavien henkilöiden sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevaan 
pilottihankkeeseen, sekä muihin 
aloitteisiin, jotka johtavat aidon ja 
pitkäjänteisen yhteisvastuun syntymiseen 
jäsenvaltioiden kesken;

Or. en

Tarkistus 302
Anne Delvaux

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
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aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä ja edistämään 
alueellisia suojeluohjelmia;

Or. en

Tarkistus 303
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Raffaele Baldassarre, Mario Mauro, Clemente 
Mastella, Vito Bonsignore

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä, jotta muuttovirrat 
jakautuisivat kaikkien jäsenvaltioiden 
kesken oikeudenmukaisuusperiaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 304
Claude Moraes, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

24. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan, 
että ne ovat täysin sitoutuneita
mekanismiin, jolla kansainvälistä 
suojelua saavia henkilöitä sijoitetaan 
erityisten ja kohtuuttomien paineiden 
alaisista jäsenvaltioista toisiin 
jäsenvaltioihin; korostaa, ettei EU:n 
sisäistä yhteisvastuuta, varsinkaan 
uudelleensijoittamisen muodossa, pitäisi 
toteuttaa kolmansien maiden tukemisen 
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kustannuksella; 

Or. en

Tarkistus 305
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
aktiivisesti ja osoittamaan, että ne ovat 
täysin sitoutuneita yhteistyöhön sisäistä 
uudelleensijoittamista koskevan 
mekanismin yhteydessä;

24. kannustaa Eurooppa-neuvostoa 
määrittämään konkreettiset suuntaviivat, 
joiden avulla järjestettäisiin pakollinen 
yhteisvastuujärjestelmä ja jaettaisiin 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken yhteisen turvapaikkajärjestelmän 
toteuttamiseen liittyvät tehtävät; katsoo, 
että tätä varten olisi otettava käyttöön 
avoin jäsenvaltioiden suhteellisen 
kapasiteetin arviointijärjestelmä ja että 
turvapaikka-asioiden tukiviraston 
tehtävää tällä alalla olisi täsmennettävä; 
kehottaa tältä pohjalta käymään avointa 
keskustelua esillä olevista eri 
vaihtoehdoista, jotta saataisiin määritettyä 
tehokas yhteisvastuujärjestelmä, jossa 
käytetään esimerkiksi sisäistä 
uudelleensijoittamista;

Or. fr

Tarkistus 306
Luigi Berlinguer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 a kohta (uusi) 

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24 a. kannustaa Eurooppa-neuvostoa 
määrittämään konkreettiset suuntaviivat, 
joiden avulla järjestettäisiin pakollinen 
yhteisvastuujärjestelmä ja jaettaisiin 
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oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken yhteisen turvapaikkajärjestelmän 
toteuttamiseen liittyvät tehtävät; katsoo, 
että tätä varten olisi otettava käyttöön 
avoin jäsenvaltioiden suhteellisen 
kapasiteetin arviointijärjestelmä ja että 
turvapaikka-asioiden tukiviraston 
tehtävää tällä alalla olisi täsmennettävä; 
kehottaa tältä pohjalta käymään avointa 
keskustelua esillä olevista eri 
vaihtoehdoista, jotta saataisiin määritettyä 
tehokas yhteisvastuujärjestelmä, jossa 
käytetään esimerkiksi sisäistä 
uudelleensijoittamista;

Or. fr

Tarkistus 307
Íñigo Méndez de Vigo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24 a. kannustaa Eurooppa-neuvostoa 
määrittämään konkreettiset suuntaviivat, 
joiden avulla järjestettäisiin pakollinen 
yhteisvastuujärjestelmä, jossa käytetään 
esimerkiksi sisäistä uudelleensijoittamista, 
ja jaettaisiin oikeudenmukaisesti 
jäsenvaltioiden kesken yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän toteuttamiseen 
liittyvät tehtävät;

Or. fr

Tarkistus 308
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
24 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota esittämään 
käytännön ehdotuksia 
turvapaikkaoikeuden väärinkäytön 
tehokkaaksi torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 309
Simon Busuttil

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja lisäämään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän erityisten ja
kohtuuttomien paineiden alaisten 
jäsenvaltioiden tukemiseksi ja lisäämään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

Or. en

Tarkistus 310
Georgios Papanikolaou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja lisäämään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

25. myöntää, että laiton maahanmuutto 
on EU:n ongelma ja kehottaa tältä osin 
virallistamaan pikaisesti "pakollisen ja 
peruuttamattoman yhteisvastuun" 
järjestelmän sen varmistamiseksi, että 
vastuu jaetaan oikeudenmukaisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja että 
maahanmuuttopolitiikkaa tehostetaan;



PE430.410v02-00 160/255 AM\794919FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 311
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja 
peruuttamattoman yhteisvastuun" 
järjestelmän ja lisäämään yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, kuten 
perussopimuksissa määrätään;  

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 312
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja 
peruuttamattoman yhteisvastuun" 
järjestelmän ja lisäämään yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, kuten 
perussopimuksissa määrätään;

25. vaatii, että samanaikaisesti lisätään
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

Or. fr

Tarkistus 313
Ernst Strasser

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja 
peruuttamattoman yhteisvastuun" 
järjestelmän ja lisäämään yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, kuten 
perussopimuksissa määrätään;

25. kehottaa tältä osin toteuttamaan 
vapaaehtoisuuteen perustuvia 
uudelleensijoittautumis- ja siirto-
ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 314
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja lisäämään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja tekemään 
yhteistyötä demokraattisten kolmansien 
maiden kanssa, jotka noudattavat 
oikeusvaltioperiaatetta, kuten 
perussopimuksissa määrätään;

Or. en

Tarkistus 315
Raffaele Baldassarre, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja lisäämään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän, jolla pyritään 
lisäämään tukea muuttovirroille 
altteimmille jäsenvaltioille ja lisäämään 
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yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

Or. en

Tarkistus 316
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Monika Flašíková 
Beňová, Stavros Lambrinidis

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja lisäämään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa,
kuten perussopimuksissa määrätään;

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaisen 
yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen 
vastuunjaon periaatteen, johon olisi 
sisällytettävä "pakollisen ja 
peruuttamattoman yhteisvastuun"
järjestelmä ja läheisempi yhteistyö
kolmansien maiden kanssa, jotta niitä 
voidaan auttaa kehittämään turvapaikka-
ja suojelujärjestelmiään niin, että 
kansainvälisiä suojelunormeja 
noudatetaan, että odotukset ovat 
realistisia ja ettei kyseenalaisteta tai pyritä 
korvaamaan Euroopan unionista 
saatavaa suojelua; painottaa myös EU:n 
ehdokasvaltioiden kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä niiden tätä asiaa 
koskevien kahden- ja monenvälisten 
velvoitteiden täyttämisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 317
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän ja lisäämään 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
kuten perussopimuksissa määrätään;

25. kehottaa tältä osin virallistamaan 
pikaisesti "pakollisen ja peruuttamattoman 
yhteisvastuun" järjestelmän; katsoo, että 
yhteistyön kolmansien maiden kanssa on 
perustuttava lujalle sitoutumiselle 
perusoikeuksien kunnioittamiseen ja 
asianmukaisten kansainvälisten 
välineiden käyttöönottoon (mistä 
esimerkkinä on pakolaisten oikeusasemaa 
koskeva YK:n yleissopimus vuodelta 
1951);

Or. en

Tarkistus 318
Claude Moraes, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 a. on tyytyväinen EU:n 
uudeensijoittamismekanismia koskeviin 
komission ehdotuksiin pyrkimyksenä 
laajentaa uudelleensijoittamista EU:hun 
ja kehottaa jäsenvaltioita viemään tätä 
asiaa eteenpäin ensisijaisena tavoitteena 
korostamalla uudelleensijoittamisen 
perustana olevia suojeluvelvoitteita ja 
uudelleensijoittamisen strategisia etuja 
pitkäkestoisten pakolaistilanteiden 
ratkaisemisessa, vahvistamalla 
suojelujärjestelmiä lähtöalueilla ja 
mahdollisesti vähentämällä edelleen 
siirtymisen tarvetta;

Or. en
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Tarkistus 319
Simon Busuttil

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 a. kehotta laajentamaan niiden toimien 
vahvistamista koskevaa yhteistyötä, joilla 
pyritään varmistamaan, että sellaiset 
laittomasti maassa oleskelevat 
maahanmuuttajat, jotka eivät ole suojelun 
tarpeessa, voidaan palauttaa tehokkaasti 
ja nopeasti niin, että vapaaehtoinen paluu 
asetetaan etusijalle;

Or. en

Tarkistus 320
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

kehottaa poistamaan laillisesti 
jäsenvaltioissa oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten perheenyhdistämistä 
koskevan oikeuden toteutumisen esteet;

Or. en

Tarkistus 321
Anne Delvaux

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 a. pitää aloitteellista ja tehokasta 
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yhteistyötä kolmansien maiden kanssa 
myös ratkaisevan tärkeänä ihmiskaupan 
estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 322
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 a. katsoo, että on tarpeen noudattaa 
lähestymistapaa, joka perustuu 
kumppanuuteen lähtö- ja 
kauttakulkumaiden kanssa, sen 
varmistamiseksi, että nämä maat auttavat 
aktiivisesti muuttovirtojen hallinnassa, 
sekä torjua laitonta maahanmuuttoa 
tiedottamalla potentiaalisille muuttajille 
maastamuuttoon liittyvistä vaaroista ja 
toteuttaa tehokkaita tiedotuskampanjoita 
mahdollisuuksista päästä laillisesti 
maahan ja/tai työhön EU:n 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 323
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 a. korostaa jälleen kolmansien maiden 
kanssa tehtävän muuttoliikettä koskevan 
yhteistyön merkitystä; pitää kuitenkin 
äärimmäisen tärkeänä, että kaikkien 
osapuolten perusoikeuksien 
kunnioittaminen on keskeistä tässä 
yhteistyössä ja että kaikissa tehdyissä 
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sopimuksissa noudatetaan 
täysimääräisesti eurooppalaista ja 
kansainvälistä (humanitaarista) 
lainsäädäntöä ja erityisesti pakolaisten 
oikeusasemaa koskevaa Geneven 
yleissopimusta;

Or. en

Tarkistus 324
Ioan Enciu

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 a. pitää äärimmäisen tärkeänä 
Euroopan unionin lähimpien 
naapurimaiden kanssa yhdennetyn 
rajavalvonnan alalla tehtävää yhteistyötä 
koskevien mekanismien lujittamista ja 
jatkuvaa kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 325
Sylvie Guillaume, Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 b. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tutkimaan eri vaihtoehtoja nykyiseen 
vastuunjaon tarpeisiin vastaamiseksi, 
mukaan lukien perheiden yhdistämistä 
koskevien menettelyjen 
virtaviivaistamisen edistäminen 
jäsenvaltioiden kesken, Dublin II -
asetuksen vaihtoehtoisen humanitaarisen 
lausekkeen ja suvereniteettilausekkeen 
laajempi käyttö silloin, kun Dublin-
sääntöjen tiukka soveltaminen voisi 
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johtaa epätasapainoon, tunnustetusti 
suojelua tarvitsevien ihmisten vapaata 
liikkumista koskevien oikeuksien 
lisääminen ja poikkeustukeen 
tarkoitettujen EY-varojen tehokkaamman 
käytön varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 326
Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 b. painottaa, että Turkin ja Libyan 
kaltaisten lähtö- ja kauttakulkumaiden 
kanssa tehtävien kaikkien sopimusten 
olisi sisällettävä lukuja, jotka koskevat 
maahanmuuttoon liittyvää yhteistyötä, 
jossa korostetaan laittoman 
maahanmuuton torjuntaa tukemalla 
Frontexin työtä;

Or. en

Tarkistus 327
Anne Delvaux

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
25 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

25 b. painottaa lasten oikeuksien 
huomioon ottamista ja erityisen huomion 
kiinnittämistä erittäin haavoittuvassa 
asemassa oleviin lapsiin 
maahanmuuttopolitiikassa ja pitää
tärkeänä tätä asiaa koskevan 
kunnianhimoisen EU-strategian 
kehittämistä;
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Or. en

Tarkistus 328
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Raffaele Baldassarre, Mario Mauro, Clemente 
Mastella, Vito Bonsignore

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
26 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

26. kehottaa hyväksymään kattavan 
suunnitelman, jossa vahvistetaan unionin
yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian 
yleistavoitteet ja rakenne;

26. kehottaa hyväksymään kattavan 
suunnitelman, jossa vahvistetaan unionin
yhdennettyä rajaturvallisuutta ja 
muuttovirtoja koskevan strategian 
yleistavoitteet ja rakenne ja jonka avulla 
edistetään kahdenvälisten sopimusten 
tekemistä – mukaan lukien kyseisten 
sopimusten täytäntöönpanon 
seurantamenettelyt – jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä erityisten, 
yhteistyön merkitystä ja arvoa korostavien 
suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 329
Carlo Casini

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
26 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

26. kehottaa hyväksymään kattavan 
suunnitelman, jossa vahvistetaan unionin 
yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian 
yleistavoitteet ja rakenne;

26. kehottaa hyväksymään kattavan 
suunnitelman, jossa vahvistetaan unionin 
yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian 
yleistavoitteet ja rakenne, jotta saataisiin 
aikaan todellinen yhteinen turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja 
ulkorajavalvontapolitiikka Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
67 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. it
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Tarkistus 330
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
26 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan 
keskinäistä luottamustaan ja luottamusta 
toistensa kykyyn vahvistaa turvallisuutta; 
katsoo, että keskinäinen luottamus 
riippuu myös eri jäsenvaltioiden toimien 
vaikuttavuuden ja tulosten tehokkaasta ja 
tiukasta jatkuvasta arvioinnista;

Or. en

Tarkistus 331
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
26 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

26 a. kehottaa noudattamaan 
viisumipolitiikassa strategista 
lähestymistapaa toimien, sisäisten 
sääntöjen ja ulkoisten sitoumusten 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi sekä 
sen turvaamiseksi, että kolmannet maat 
kohtelevat jäsenvaltioita yhtäläisesti;

Or. en

Tarkistus 332
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
26 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

26 a. rohkaisee neuvostoa ja 
puheenjohtajavaltio Ruotsia tukemaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvostoa sen työssä torjua 
sukupuolisen väkivallan käyttö aseena 
konfliktitilanteissa ja sekä tekemään 
yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien 
kanssa erityisohjelmien perustamiseksi 
tällaisen väkivallan uhrien auttamista 
varten;

Or. en

Tarkistus 333
Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
26 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota kolmansien 
maiden kanssa sovitun viisumeja 
koskevan vastavuoroisuusperiaatteen 
tehokkaammaksi toteuttamiseksi ja siten 
tätä asiaa koskevan kaikkien EU-
kansalaisten yhtäläisen kohtelun 
varmistamiseksi kehittämään uuden 
strategian käyttämällä kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, kuten 
sanktioita, ja yhdistämään tämän asian 
kolmansien maiden kanssa käymiinsä 
neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 334
Ioan Enciu

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
26 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

26 a. muistuttaa, että yhdennetyn 
rajavalvontajärjestelmän tehokkuuden ja 
luotettavuuden lisäämiseksi on 
välttämätöntä tehdä toistuvia 
yksityiskohtaisia arvioita sen toiminnasta; 

Or. fr

Tarkistus 335
Raffaele Baldassarre, Ernst Strasser, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
27 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

27. korostaa, että uusia välineitä tai 
järjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta, 
kun olemassa olevat välineet ovat täysin 
toimivia, turvallisia ja luotettavia, sekä 
kehottaa arvioimaan perusteellisesti uusien 
välineiden tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
esimerkiksi maahantulon ja 
maastapoistumisen, matkustajien 
rekisteröintiohjelman ja sähköisen 
matkustuslupajärjestelmän osalta;

27. korostaa, että uusia välineitä tai 
järjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta, 
kun jo olemassa olevat välineet ovat täysin 
toimivia ja luotettavia, sekä kehottaa 
arvioimaan järjestelmällisesti uusien 
välineiden tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
esimerkiksi maahantulon ja 
maastapoistumisen, matkustajien 
rekisteröintiohjelman ja sähköisen 
matkustuslupajärjestelmän osalta;

Or. en

Tarkistus 336
Stavros Lambrinidis, Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
27 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

27. korostaa, että uusia välineitä tai 
järjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta, 
kun olemassa olevat välineet ovat täysin 
toimivia, turvallisia ja luotettavia, sekä 
kehottaa arvioimaan perusteellisesti uusien 

27. korostaa, että uusia välineitä tai 
järjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta, 
kun olemassa olevat välineet ovat täysin 
toimivia, turvallisia ja luotettavia, sekä 
kehottaa arvioimaan perusteellisesti uusien 
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välineiden tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
esimerkiksi maahantulon ja 
maastapoistumisen, matkustajien 
rekisteröintiohjelman ja sähköisen 
matkustuslupajärjestelmän osalta;

välineiden tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
esimerkiksi maahantulon ja 
maastapoistumisen, matkustajien 
rekisteröintiohjelman, 
matkustajarekisterin ja sähköisen 
matkustuslupajärjestelmän osalta;

Or. en

Tarkistus 337
Claude Moraes, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
27 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

27. korostaa, että uusia välineitä tai 
järjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta, 
kun olemassa olevat välineet ovat täysin 
toimivia, turvallisia ja luotettavia, sekä 
kehottaa arvioimaan perusteellisesti uusien 
välineiden tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
esimerkiksi maahantulon ja 
maastapoistumisen, matkustajien 
rekisteröintiohjelman ja sähköisen 
matkustuslupajärjestelmän osalta;

27. korostaa, että uusia
rajavalvontavälineitä tai suuria 
tiedontallennusjärjestelmiä olisi otettava 
käyttöön vasta, kun olemassa olevat 
välineet ovat täysin toimivia, turvallisia ja 
luotettavia, sekä kehottaa arvioimaan 
perusteellisesti uusien välineiden 
tarpeellisuutta ja suhteellisuutta 
esimerkiksi maahantulon ja 
maastapoistumisen, matkustajien 
rekisteröintiohjelman, 
matkustajarekisterin ja sähköisen 
matkustuslupajärjestelmän osalta;

Or. en

Tarkistus 338
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
27 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

27 a. katsoo, että olisi huolehdittava 
ensisijaisesti siitä, että EU:n tasolla 
säädetyt normit ja yhteisesti vahvistetut 
politiikat toteutuvat täysimääräisesti 
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jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 339
Evelyn Regner

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
27 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

27 a. toteaa komission korostavan jälleen 
kiertomuuton etuja ja katsovan, että 
tällaista tilapäisen muuton mallia olisi 
edistettävä; katsoo, että kiertomuutosta on 
ensisijaisesti tarkoitus tehdä EU:n 
laajuinen kausiluonteisen 
maahanmuuton malli; kehottaa 
torjumaan tämäntyyppisen muuton, koska 
tämänkaltaisilla malleilla edistetään 
palkkojen alasajoa ja sosiaalista 
polkumyyntiä ja koska niille on 
luonteenomaista kotouttamistoimien 
tarpeen kieltäminen, mitä ei voida 
hyväksyä; 

Or. en

Tarkistus 340
Antigoni Papadopoulou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän 

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän 
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– uudelleentarkastelua, jotta sen asemaa 
voidaan lujittaa;

– uudelleentarkastelua, jotta sen asemaa 
voidaan lujittaa; katsoo näin ollen, että on 
ehdottoman välttämätöntä tehostaa 
kolmansien maiden kanssa käytävää 
vuoropuhelua ja käytännön yhteistyötä 
sekä päästä sopimuksiin niiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 341
Simon Busuttil, Petru Constantin Luhan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän 
– uudelleentarkastelua, jotta sen asemaa 
voidaan lujittaa;

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän 
– uudelleentarkastelua sekä alue- ja 
erityistoimistojen perustamista, jotta sen 
asemaa voidaan lujittaa;

Or. en

Tarkistus 342
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian

28. katsoo, että Frontexin on Euroopan 
unionin kokonaisvaltaisen 
maahanmuuttopolitiikan olennaisena 
välineenä taattava muuttajien 
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olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän 
järjestelmän – uudelleentarkastelua, jotta 
sen asemaa voidaan lujittaa;

ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja 
turvapaikanhakijoiden oikeus päästä 
suojelujärjestelmien piiriin;

Or. en

Tarkistus 343
Raffaele Baldassarre, Ernst Strasser, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän 
– uudelleentarkastelua, jotta sen asemaa 
voidaan lujittaa;

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
olennaisena välineenä, joka olisi otettava 
mukaan kolmansien maiden kanssa 
käytäviin takaisinottoa koskeviin 
neuvotteluihin, ja tukee sen valtuutuksen
laajentamisen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän 
– uudelleentarkastelua, jotta sen asemaa 
voidaan lujittaa;

Or. en

Tarkistus 344
Claude Moraes, Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
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olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän järjestelmän
– uudelleentarkastelua, jotta sen asemaa 
voidaan lujittaa;

olennaisena välineenä; kehottaa 
tehostamaan Frontexin toimien 
parlamentaarista valvontaa ja tukee 
ajatusta tarkastella uudelleen sen 
valtuutusta – muun muassa sen 
varmistaminen, ovatko Frontexin toimet 
henkilöiden liikkumista rajojen yli 
koskevasta yhteisön säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö) 
15. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 562/20061 ja erityisesti sen 
3 artiklan b kohdassa, joka koskee 
"pakolaisten ja kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden oikeuksia, erityisesti 
palauttamiskiellon osalta", säädettyjen 
velvoitteiden mukaisia, sekä
kansainvälisten ihmisoikeusvaatimusten 
mukaisia palautuksia koskeva selkeä 
järjestelmä – , jotta sen asemaa voidaan 
lujittaa ja jotta ihmisoikeuksien suojelu 
voidaan taata; pitää olennaisen tärkeänä 
antaa rajavalvojille asianmukaista 
koulutusta, jotta he osaavat kohdella 
alaikäisiä, haavoittuvassa asemassa olevia 
henkilöitä ja ihmiskaupan uhreja 
asianmukaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 345
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
kattavan maahanmuuttostrategian 
olennaisena välineenä ja tukee sen 
valtuutuksen – myös kansainvälisten 

28. pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivaa virastoa (Frontex) unionin 
maahanmuuttostrategian välineenä, mutta 
tuomitsee tavan, jolla Frontex on nyt 
kytköksissä rajavalvonnan hoitamiseen 
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ihmisoikeusvaatimusten mukaisia 
palautuksia koskevan selkeän 
järjestelmän – uudelleentarkastelua, jotta 
sen asemaa voidaan lujittaa;

liittyviin ihmisoikeuksien loukkauksiin 
erityisesti Välimeren alueella, ja kehottaa 
viipymättä tarkastelemaan uudelleen 
viraston valtuutusta, jotta vastedes 
voidaan välttää ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien loukkaukset;

Or. en

Tarkistus 346
Raffaele Baldassarre, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 a. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
sisällytettävä kolmansien maiden kanssa 
käymiinsä neuvotteluihin vaatimus 
sitoutumisesta maahanmuuttoasioita 
koskevan yhteistyön vahvistamiseen, jotta 
Frontexin työtä voidaan tehostaa ja 
helpottaa;

Or. en

Tarkistus 347
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 a. katsoo, että Frontexin valtuutuksen 
uudelleentarkastelun olisi johdettava sen 
toimintaa ja erityisesti sen toiminnan 
vaikutusta ihmisoikeuksiin koskevien 
riippumattomien valvonta- ja 
arviointimekanismien luomiseen 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti; 
uskoo, että tämä tavoite on saavutettava 
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Frontexin ja Euroopan turvapaikka-
asioiden tukiviraston toimien 
koordinoinnin puitteissa Tukholman 
ohjelman mukaisesti; katsoo, että 
Frontexin olisi myös tehtävä tiiviistä 
yhteistyötä Euroopan turvapaikka-
asioiden tukiviraston kanssa;

Or. en

Tarkistus 348
Jacek Protasiewicz, Simon Busuttil

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 a. kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
luomisen tukemiseksi perustettuja 
rahoitusohjelmia ja saattamaan ne 
käytettäviksi; korostaa tässä yhteydessä 
tarvetta taloudelliseen yhteisvastuuseen 
uuden rahoituskehyksen valmistelussa;

Or. en

Tarkistus 349
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 b. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan uudelleen selkeästi 
Tampereen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä antamansa ja Haagin 
ohjelmassa vahvistamansa sitoumuksen 
rakentaa yhteinen eurooppalainen 
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turvapaikkajärjestelmä, jolla vahvistetaan 
kokonaisvaltaista kansainvälistä 
suojelujärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 350
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 c. kehottaa jäsenvaltioita aloittamaan 
perustavanlaatuisen keskustelun 
nykyisestä Dublin-järjestelmästä; katsoo, 
että jäsenvaltioiden suojelujärjestelmien 
toimivuus olisi varmistettava ja 
turvapaikanhakijoiden aikaisemmat 
kielelliset, kulttuuriset ja perhesiteet 
tiettyihin jäsenvaltioihin olisi otettava 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 351
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 d. kehottaa jäsenvaltioita myös 
sitoutumaan komission esittämän 
olemassa oleviin hyviin käytäntöihin 
perustuvan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon, jolla edistetään 
muuttajien säilöönottoa korvaavien 
vaihtoehtojen käyttöönottoa; katsoo, että 
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tämän vuoksi käytännön yhteistyö 
UNHCR:n ja valtioista riippumattomien 
järjestöjen kanssa olisi erityisen 
toivottavaa; 

Or. en

Tarkistus 352
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 e kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 e. kehottaa EU:ta toteuttamaan toimia 
kolmansista maista yksin tulleiden tai 
huoltajastaan eroon joutuneiden 
alaikäisten tilanteen korjaamiseksi 
tavalla, joka perustuu oikeuksiin ja 
suojeluun sekä lapsen etuun;

Or. en

Tarkistus 353
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
28 f kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

28 f. kehottaa komissiota tekemään 
aloitteen, jossa keskitytään ilman 
henkilöpapereita saapuneiden 
maahanmuuttajien mahdollisuuksiin 
saada välttämättä tarvitsemiaan 
palveluita;

Or. en
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Tarkistus 354
Antigoni Papadopoulou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29. muistuttaa, että Frontexin on 
ehdottomasti voitava luottaa sekä 
kertaluonteisten yhteisten operaatioiden 
että pitkäkestoisten operaatioiden 
koordinoinnissa jäsenvaltioiden sen 
käyttöön asettamien resurssien 
saatavuuteen;

29. muistuttaa, että Frontexin on 
ehdottomasti voitava luottaa sekä 
kertaluonteisten yhteisten operaatioiden 
että pitkäkestoisten operaatioiden 
koordinoinnissa jäsenvaltioiden sen 
käyttöön asettamien resurssien 
saatavuuteen ja kehottaa kehittämään 
kattavan arviointimenetelmän, jolla 
Frontexin työtä ja kolmansien maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön laajuutta 
voidaan arvioida vuosittain;

Or. en

Tarkistus 355
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29. muistuttaa, että Frontexin on 
ehdottomasti voitava luottaa sekä 
kertaluonteisten yhteisten operaatioiden 
että pitkäkestoisten operaatioiden 
koordinoinnissa jäsenvaltioiden sen 
käyttöön asettamien resurssien 
saatavuuteen;

29. muistuttaa, että Frontexin on 
valtuutuksensa uudelleentarkastelun 
jälkeen ehdottomasti voitava luottaa sekä 
kertaluonteisten yhteisten operaatioiden 
että pitkäkestoisten operaatioiden 
koordinoinnissa jäsenvaltioiden sen 
käyttöön asettamien resurssien 
saatavuuteen;

Or. en
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Tarkistus 356
Simon Busuttil

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. kehottaa tekemään aloitteita 
Euroopan ulkopuolisissa maissa tehtyjen 
turvapaikkahakemusten yhteistä 
käsittelyä koskevan järjestelmän 
luomiseksi yhteistyössä UNHCR:n 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 357
Georgios Papanikolaou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. tunnustaa tarpeen ottaa käyttöön 
lisätoimia laittoman maahanmuuton 
myötä yhä pahentuneen järjestäytyneen 
rikollisuuden ja ihmiskaupan 
ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 358
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita 
ratkaisemaan yhteisiin toimiin 
osallistuvien jäsenvaltioiden resurssien 
käyttöä koskevat mahdolliset käytännön 
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ja/tai oikeudelliset ongelmat;

Or. en

Tarkistus 359
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. muistuttaa komissiota ja neuvostoa 
siitä, että vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden alueella toteutettavan 
kansainvälisen yhteistyön on perustuttava 
perusoikeuksien ja demokratian 
kunnioittamiseen; suhtautuu erittäin 
varauksellisesti siihen, että Libyan kanssa 
neuvoteltaisiin sopimus henkilöiden 
palauttamisesta Italian ja Libyan kesken 
allekirjoitetun sopimuksen seurauksena, 
sekä sellaisiin turvallisuutta koskeviin 
sopimuksiin, joihin sisältyy myös 
henkilötietojen vaihtoa Kiinan ja Venäjän 
kaltaisten maiden kanssa, jotka eivät 
kunnioita perusihmisoikeuksia;

Or. it

Tarkistus 360
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. kehottaa jäsenvaltioita miettimään 
"ympäristöpakolaisia" koskevaa 
kysymystä, eli maahanmuuttajia, joita ei 
tällä hetkellä voida pitää taloudellisina 
maahanmuuttajina ja joita ei ole 
myöskään tunnustettu pakolaisten asemaa 
koskevassa Geneven yleissopimuksessa 
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tarkoitetuiksi pakolaisiksi;

Or. fr

Tarkistus 361
Jan Philipp Albrecht

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. katsoo, että Euroopan 
oikeudenkäyttöalueen ansiosta 
kansalaisten on voitava käyttää 
oikeuksiaan kaikkialla unionin alueella 
oikeussuojan saatavuuden parantuessa.
kehottaa komissiota arvioimaan, kuinka 
oikeussuojan saatavuus varmistetaan 
unionissa, keskittymällä olemassa olevien 
menettelyjen saatavuuteen ja kestoon;
kehottaa komissiota ryhtymään 
lisätoimiin tämän arvioinnin pohjalta;

Or. en

Tarkistus 362
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. muistuttaa, että SIS II- ja VIS -
tietojärjestelmien toiminta on 
ehdottomasti käynnistettävä 
mahdollisimman pian; katsoo, että SIS 
II:n käyttöönotto tuo huomattavia 
parannuksia ja uusia toimintoja, kuten 
biometristen tietojen käyttöönotto ja 
ilmoitusten yhdistäminen toisiinsa, joilla 
tehostetaan ulkorajojen valvontaa ja 
vahvistetaan turvallisuutta;
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Or. en

Tarkistus 363
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 a kohta (uusi) (lisätään ennen otsikkoa Yksityis- ja kauppaoikeus perheiden, 
kansalaisten ja yritysten kannalta)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. katsoo, että maahanmuuttoa, 
kotoutumista ja turvapaikka-asioita olisi 
tarkasteltava sukupuolinäkökulmasta sen 
varmistamiseksi, että 
maahanmuuttajanaisten erityistarpeet 
otetaan huomioon ja että 
turvapaikkamenettelyissä 
sukupuolinäkökohtiin kiinnitetään 
erityistä huomiota; 

Or. en

Tarkistus 364
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 b artikla (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 a. pitää välttämättömänä edistää 
sellaisen EU-lainsäädännön luomista, 
jossa lähennetään terrorismin uhrien 
auttamiseen liittyviä nykyisin hyvin 
erilaisia jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä ja 
joka perustuu asianmukaiseen tukeen ja 
asianmukaisiin korvauksiin sekä 
terrorismin uhrien oikeuksien 
puolustamisen ja edistämisen 
tunnustavan Euroopan peruskirjan 
antamiseen; 

Or. es
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Tarkistus 365
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 b. muistuttaa, että tiettyjen alojen 
erillisvirastojen, kuten Euroopan unionin 
perusoikeusviraston, Eurojustin, 
Europolin, Frontexin ja Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston 
perustaminen on ollut hyvin hyödyllistä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen luomiselle; katsoo, että Schengen 
on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen ydin ja näin ollen on äärimmäisen 
tärkeää ja olennaista perustaa tästä 
alasta, eli SIS II- ja VIS-
tietojärjestelmistä sekä Eurodacista, 
vastaava Euroopan keskeisten 
tietojärjestelmien hallintavirasto, koska se 
olisi luotettavin ratkaisu;  

Or. en

Tarkistus 366
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 b kohta (uusi) (lisätään ennen otsikkoa Yksityis- ja kauppaoikeus perheiden, 
kansalaisten ja yritysten kannalta)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että perheiden 
yhdistämistä koskevat säännöt ovat täysin 
perusoikeuksien sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 
mukaisia ja että niihin sisältyy sen ajan 
merkittävä lyhentäminen, jonka 
naimisissa olevan henkilön on odotettava 
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saavuttaakseen riippumattoman aseman 
aviopuolisostaan, ja tämän aseman 
säilymisen varmistaminen aviositeen 
katketessa, sekä luopuminen 
mahdollisuudesta rajoittaa 
työmarkkinoille pääsyä ja 
sosiaalipalvelujen saamista;

Or. en

Tarkistus 367
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
29 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

29 b. vaatii kiinnittämään erityistä 
huomiota alaikäisiin lapsiin, olivatpa he 
tulleet ilman huoltajaa tai eivät, ja 
varmistamaan, että he välttyvät 
säilöönotolta kaikissa olosuhteissa;

Or. fr

Tarkistus 368
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – johdantokappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30. katsoo, että yksityisoikeuden alalla 
painopisteissä on ensisijaisesti keskityttävä 
vastaamaan yksittäisten kansalaisten ja 
yritysten ilmaisemiin tarpeisiin samalla, 
kun jatkuvasti yksinkertaistetaan 
oikeuslaitoksen toimintaa sekä luodaan 
entistä selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä 
menettelyjä; suhtautuu myönteisesti 
komission päätöksiin esittää testamentteja 
ja perintöoikeutta koskeva ehdotus sekä 
aviovarallisuussuhteita asumus- ja avioeron 

30. katsoo, että yksityisoikeuden alalla 
painopisteissä on ensisijaisesti vastattava
yksittäisten kansalaisten ja yritysten 
ilmaisemiin tarpeisiin samalla, kun 
jatkuvasti yksinkertaistetaan 
oikeuslaitoksen toimintaa sekä luodaan 
entistä selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä 
menettelyjä, jotta varmistetaan 
perusoikeuksien ja kuluttajien suojelun 
asianmukainen täytäntöönpano;
suhtautuu myönteisesti komission 



PE430.410v02-00 188/255 AM\794919FI.doc

FI

yhteydessä koskeva vihreä kirja mutta 
kehottaa tältä osin

päätöksiin esittää testamentteja ja 
perintöoikeutta koskeva ehdotus sekä 
aviovarallisuussuhteita asumus- ja avioeron 
yhteydessä koskeva vihreä kirja mutta 
kehottaa tältä osin

Or. en

Tarkistus 369
Georgios Papanikolaou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – johdantokappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30. katsoo, että yksityisoikeuden alalla 
painopisteissä on ensisijaisesti keskityttävä 
vastaamaan yksittäisten kansalaisten ja 
yritysten ilmaisemiin tarpeisiin samalla, 
kun jatkuvasti yksinkertaistetaan 
oikeuslaitoksen toimintaa sekä luodaan 
entistä selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä 
menettelyjä; suhtautuu myönteisesti 
komission päätöksiin esittää testamentteja 
ja perintöoikeutta koskeva ehdotus sekä 
aviovarallisuussuhteita asumus- ja avioeron 
yhteydessä koskeva vihreä kirja mutta 
kehottaa tältä osin

30. katsoo, että yksityisoikeuden alalla 
painopisteissä on ensisijaisesti keskityttävä 
vastaamaan yksittäisten kansalaisten ja 
yritysten ilmaisemiin tarpeisiin samalla, 
kun jatkuvasti yksinkertaistetaan 
oikeuslaitoksen toimintaa sekä luodaan 
entistä yksinkertaisempia, selkeämpiä ja 
helppokäyttöisempiä menettelyjä;
suhtautuu myönteisesti komission 
päätöksiin esittää testamentteja ja 
perintöoikeutta koskeva ehdotus sekä 
aviovarallisuussuhteita asumus- ja avioeron 
yhteydessä koskeva vihreä kirja mutta 
kehottaa tältä osin

Or. en

Tarkistus 370
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – johdantokappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30. katsoo, että yksityisoikeuden alalla 
painopisteissä on ensisijaisesti keskityttävä 
vastaamaan yksittäisten kansalaisten ja 

30. katsoo, että yksityisoikeuden alalla 
painopisteissä on ensisijaisesti keskityttävä 
vastaamaan yksittäisten kansalaisten 
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yritysten ilmaisemiin tarpeisiin samalla, 
kun jatkuvasti yksinkertaistetaan 
oikeuslaitoksen toimintaa sekä luodaan 
entistä selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä 
menettelyjä; suhtautuu myönteisesti 
komission päätöksiin esittää testamentteja 
ja perintöoikeutta koskeva ehdotus sekä 
aviovarallisuussuhteita asumus- ja avioeron 
yhteydessä koskeva vihreä kirja mutta 
kehottaa tältä osin

ilmaisemiin tarpeisiin samalla, kun 
jatkuvasti yksinkertaistetaan 
oikeuslaitoksen toimintaa sekä luodaan 
entistä selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä 
menettelyjä; suhtautuu myönteisesti 
komission päätöksiin esittää testamentteja 
ja perintöoikeutta koskeva ehdotus sekä 
aviovarallisuussuhteita asumus- ja avioeron 
yhteydessä koskeva vihreä kirja mutta 
kehottaa tältä osin

Or. en

Tarkistus 371
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
taattava, että yhdessä jäsenvaltiossa 
laillisesti rekisteröity parisuhde, avioliitto 
ja muut siviilisäätyyn liittyvät asiat 
(mukaan lukien nimet), olisi 
tunnustettava toisessa EU:n 
jäsenvaltiossa, jos asianomaisilla 
henkilöillä on siellä kotipaikka tai jos he 
ovat siellä matkalla;

Or. en

Tarkistus 372
Íñigo Méndez de Vigo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30 a. tarkastelisi mielenkiinnolla 
ehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
kehittää vapaaehtoinen 28. järjestelmä 
rajat ylittäviä seikkoja sisältävien 
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siviilioikeudellisten kysymysten käsittelyä 
varten aloilla, jotka liittyvät perhe-, 
henkilö- ja varallisuusoikeuteen; 

Or. fr

Tarkistus 373
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30 a. katsoo, ettei eksekvatuurin 
poistamista Bryssel I -asetuksen 
yhteydessä pitäisi kiirehtiä ja että siihen 
olisi liitettävä asianmukaiset suojatoimet;

Or. en

Tarkistus 374
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30 b. tarkastelisi mielenkiinnolla 
ehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
kehittää vapaaehtoinen 28. järjestelmä 
rajat ylittäviä seikkoja sisältävien 
siviilioikeudellisten kysymysten käsittelyä 
varten aloilla, jotka liittyvät perhe-, 
henkilö- ja varallisuusoikeuteen; 

Or. fr



AM\794919FI.doc 191/255 PE430.410v02-00

FI

Tarkistus 375
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

30 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
takaamaan, ettei parisuhteen osapuolten 
siviilisäädyn muuttuminen vaikuta heidän 
yhtäläisiin mahdollisuuksiinsa päästä 
työmarkkinoille ja saada sosiaalipalveluja 
tai rajoita näitä mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 376
Diana Wallis

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 1 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– toteuttamaan lisätoimia vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun edistämiseksi, jotta voidaan 
erityisesti parantaa kuluttajien 
oikeussuojakeinoja; korostaa, että yhteisön 
tason kollektiiviset oikeussuojakeinot eivät 
saa johtaa kansallisen prosessioikeuden 
tarpeettomaan pirstoutumiseen;

– toteuttamaan lisätoimia vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun edistämiseksi, jotta voidaan 
erityisesti parantaa kuluttajien 
oikeussuojakeinoja, sekä ottamaan 
käyttöön yhteisön tason kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja, jotka parantavat 
kansalaisten ja yritysten oikeussuojaa 
samalla, kun otetaan huomioon, että tämä 
ei saa johtaa kansallisen prosessioikeuden 
tarpeettomaan pirstoutumiseen;

Or. en

Tarkistus 377
Klaus-Heiner Lehne

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 1 luetelmakohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– toteuttamaan lisätoimia vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun edistämiseksi, jotta voidaan 
erityisesti parantaa kuluttajien 
oikeussuojakeinoja; korostaa, että yhteisön 
tason kollektiiviset oikeussuojakeinot eivät 
saa johtaa kansallisen prosessioikeuden 
tarpeettomaan pirstoutumiseen;

– toteuttamaan lisätoimia vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun edistämiseksi, jotta voidaan 
erityisesti parantaa kuluttajien 
oikeussuojakeinoja; korostaa, että yhteisön 
tason kollektiiviset oikeussuojakeinot eivät 
saa johtaa kansallisen prosessioikeuden 
tarpeettomaan pirstoutumiseen ja että 
alakohtaisia kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja ei sen vuoksi tule 
ottaa käyttöön, vaan on harkittava 
huolellisesti, olisiko valittava monialainen 
väline ja missä laajuudessa sitä 
käytettäisiin;

Or. en

Tarkistus 378
Monika Hohlmeier

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 1 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– toteuttamaan lisätoimia vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun edistämiseksi, jotta voidaan 
erityisesti parantaa kuluttajien 
oikeussuojakeinoja; korostaa, että yhteisön 
tason kollektiiviset oikeussuojakeinot eivät 
saa johtaa kansallisen prosessioikeuden 
tarpeettomaan pirstoutumiseen;

– toteuttamaan lisätoimia vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun edistämiseksi, jotta voidaan 
erityisesti parantaa kuluttajien 
oikeussuojakeinoja; korostaa, että yhteisön 
tason kollektiiviset oikeussuojakeinot eivät 
saa perustua Yhdysvalloissa käytössä 
olevaan ryhmäkannejärjestelmään ja että 
samalla on riittävästi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden kokemukset niiden jo 
käyttämistä erityisistä kollektiivisen 
oikeudenkäytön järjestelmistä; 

Or. de
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Tarkistus 379
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta − 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
-asetukseen* jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliittoa ja yhteisten lasten 
huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta 
laista;

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II 
-asetukseen1 jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliittoa ja yhteisten lasten 
huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta 
laista, jossa lähtökohdaksi otetaan lapsen 
etu ja osapuolten syrjimätön kohtelu;

Or. sv

Tarkistus 380
Monika Hohlmeier

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 2 luetelmakohta

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II –
asetukseen* jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliittoa ja yhteisten lasten 
huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta 
laista;

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, säännöksiä Rooma II -
-asetukseen1 jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliittoa ja yhteisten lasten 
huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta 
laista;

Or. de

Tarkistus 381
Carlo Casini

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 

tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
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täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
asetukseen* jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen
tarvittaessa tiiviimmän yhteistyön kautta 
annettavaksi asetukseksi avioliittoa ja 
yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa 
sovellettavasta laista;

täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
asetukseen1 jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen asetukseksi 
avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa 
koskevissa asioissa sovellettavasta laista;

Or. it

Tarkistus 382
Anneli Jäätteenmäki

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
-asetukseen* jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
asetukseen2 jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 

                                                                                                                                                  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
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täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen 
tarvittaessa tiiviimmän yhteistyön kautta 
annettavaksi asetukseksi avioliittoa ja 
yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa 
sovellettavasta laista;

täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen asetukseksi 
avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa 
koskevissa asioissa sovellettavasta laista;

Or. en

Tarkistus 383
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
-asetukseen* jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliittoa ja yhteisten lasten 

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
asetukseen1 jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliitto-asioissa, mukaan 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
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huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta 
laista;

lukien jäsenvaltioiden avioliitto-oikeuden 
vastavuoroinen tunnustaminen, ja 
yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa 
sovellettavasta laista;

Or. en

Tarkistus 384
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, säännöksiä Rooma II -
-asetukseen* jääneiden aukkojen 
täyttämiseksi henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkausten ja 
kunnianloukkausten osalta, lopullista 
ratkaisua tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta tehtyjä kahdenvälisiä 
sopimuksia koskevaan ongelmaan ja 
säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 
heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliittoa ja yhteisten lasten 
huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta 
laista;

– tekemään ehdotuksia, jotka koskevat 
yksinkertaista ja itsenäistä eurooppalaista 
pankkitalletusten takavarikointijärjestelmää 
sekä pankkitalletusten tilapäistä 
jäädyttämistä, virallisten asiakirjojen 
vastavuoroista tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, asiakirjojen 
laillistamisvaatimusten poistamista, 
säännöksiä Rooma II -asetukseen1

jääneiden aukkojen täyttämiseksi 
henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkausten ja kunnianloukkausten osalta, 
lopullista ratkaisua tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
tehtyjä kahdenvälisiä sopimuksia 
koskevaan ongelmaan, tarvittaessa 
seuraavaksi tehtävän liittymissopimuksen 
pöytäkirjan avulla ja harkitsemalla lisäksi 
ehdotusta kansainväliseksi oikeudelliseksi 
asiakirjaksi, joka mahdollistaisi kaikkien 
kolmansissa maissa annettujen 
tuomioiden perusteellisen tarkastamisen 
ennen kuin ne voidaan tunnustaa ja 
panna täytäntöön jossakin jäsenvaltiossa,
ja säännöksiä yhteisöjen tuomioistuimen 
yhtiöoikeuden alalla havaitsemien 
aukkojen täyttämiseksi, ehdotuksen muita 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
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heikommassa asemassa olevien aikuisten 
suojelemisesta sekä ehdotuksen tarvittaessa 
tiiviimmän yhteistyön kautta annettavaksi 
asetukseksi avioliittoa ja yhteisten lasten 
huoltoa koskevissa asioissa sovellettavasta 
laista;

Or. en

Tarkistus 385
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– tekemään ehdotuksia työntekijöiden 
etujen oikeudenmukaisesta edustuksesta 
eurooppayhtiöissä ja yritysneuvostoissa;

Or. en

Tarkistus 386
Diana Wallis vetoomusvaliokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– edistämään riita-asiain oikeudenkäyntiä 
koskevien jäsenvaltioissa sovellettavien 
säännösten yhteensopivuutta sellaisissa 
riita-asioissa, joilla on rajatylittäviä 
seurauksia, jotta voidaan varmistaa 
oikeussuojan tehokkuus erityisesti silloin, 
kun on kyse perusoikeuksista (kuten 
oikeus turvalliseen ja terveelliseen 
ympäristöön);

Or. en
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Tarkistus 387
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– laatimaan vuoteen 2013 mennessä 
yhteisön lainvalintasäännöstön, joka 
kokoaa yhteen kaikki yhteisön 
lainsäätäjän tällä alalla hyväksymät 
asetukset kansainvälisen yksityisoikeuden 
virstanpylväänä pidetyn Brysselin 
yleissopimuksen vuosipäivän kunniaksi;

Or. en

Tarkistus 388
Jan Philipp Albrecht

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
30 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– luomaan järjestelmän, jonka avulla 
kansalaiset voivat saada virkatodistukset 
helposti ja maksutta, ja harkitsemaan, 
olisiko virkatodistusten vaikutusten 
vastavuoroinen tunnustaminen 
tarkoituksenmukaista;

Or. en

Tarkistus 389
Marielle Gallo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31. kehottaa komissiota tehostamaan 
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa 
työtään tutkijoiden laatiman yhteisen 
viitekehysluonnoksen perusteella ja 
ottamaan parlamentin täysimääräisesti 
mukaan avoimeen ja demokraattiseen 
prosessiin, jonka on johdettava yhteisen 
viitekehyksen hyväksymiseen poliittisella 
tasolla; korostaa, että poliittisella tasolla 
hyväksyttävän yhteisen viitekehyksen 
perusteella olisi kehitettävä
vapaavalintainen ja sellaisenaan 
sovellettava väline, jotta kaikki 
sopimuspuolet, muiden muassa yritykset 
ja kuluttajat, voivat vapaasti valita 
eurooppalaisen sopimusoikeuden 
liiketoimeensa sovellettavaksi laiksi;

31. kehottaa komissiota tehostamaan 
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa 
työtään tutkijoiden laatiman yhteisen 
viitekehysluonnoksen perusteella ja 
ottamaan parlamentin täysimääräisesti 
mukaan avoimeen ja demokraattiseen 
prosessiin, jonka on johdettava yhteisen 
viitekehyksen hyväksymiseen poliittisella 
tasolla; katsoo, että jos poliittisella tasolla 
hyväksyttävän yhteisen viitekehyksen 
perusteella kehitetään vapaavalintainen ja 
sellaisenaan sovellettava väline, sen 
vaikutuksia kansalliseen 
sopimusoikeuteen olisi arvioitava 
huolellisesti etukäteen;

Or. en

Tarkistus 390
Marielle Gallo

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31. kehottaa komissiota tehostamaan 
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa 
työtään tutkijoiden laatiman yhteisen 
viitekehysluonnoksen perusteella ja 
ottamaan parlamentin täysimääräisesti 
mukaan avoimeen ja demokraattiseen 
prosessiin, jonka on johdettava yhteisen 
viitekehyksen hyväksymiseen poliittisella 
tasolla; korostaa, että poliittisella tasolla 
hyväksyttävän yhteisen viitekehyksen 
perusteella olisi kehitettävä 
vapaavalintainen ja sellaisenaan 
sovellettava väline, jotta kaikki 
sopimuspuolet, muiden muassa yritykset ja 
kuluttajat, voivat vapaasti valita 
eurooppalaisen sopimusoikeuden 

31. kehottaa komissiota tehostamaan 
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa 
työtään tutkijoiden laatiman yhteisen 
viitekehysluonnoksen ja myös muun 
eurooppalaisen sopimusoikeuden alan 
tieteellisten tutkimuksen perusteella ja 
ottamaan parlamentin täysimääräisesti 
mukaan avoimeen ja demokraattiseen 
prosessiin, jonka on johdettava yhteisen 
viitekehyksen hyväksymiseen poliittisella 
tasolla; korostaa, että poliittisella tasolla 
hyväksyttävän yhteisen viitekehyksen 
perusteella olisi kehitettävä 
vapaavalintainen ja sellaisenaan 
sovellettava väline, jotta kaikki 
sopimuspuolet, muiden muassa yritykset ja 
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liiketoimeensa sovellettavaksi laiksi; kuluttajat, voivat vapaasti valita 
eurooppalaisen sopimusoikeuden 
liiketoimeensa sovellettavaksi laiksi;

Or. en

Tarkistus 391
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31. kehottaa komissiota tehostamaan 
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa 
työtään tutkijoiden laatiman yhteisen 
viitekehysluonnoksen perusteella ja
ottamaan parlamentin täysimääräisesti 
mukaan avoimeen ja demokraattiseen 
prosessiin, jonka on johdettava yhteisen 
viitekehyksen hyväksymiseen poliittisella 
tasolla; korostaa, että poliittisella tasolla 
hyväksyttävän yhteisen viitekehyksen 
perusteella olisi kehitettävä 
vapaavalintainen ja sellaisenaan 
sovellettava väline, jotta kaikki 
sopimuspuolet, muiden muassa yritykset ja 
kuluttajat, voivat vapaasti valita 
eurooppalaisen sopimusoikeuden 
liiketoimeensa sovellettavaksi laiksi;

31. kehottaa komissiota ottamaan 
parlamentin täysimääräisesti mukaan 
avoimeen ja demokraattiseen prosessiin, 
joka koskee yhteistä poliittista 
viitekehystä; korostaa, että poliittisella 
tasolla hyväksyttävän yhteisen 
viitekehyksen perusteella olisi kehitettävä 
vapaavalintainen ja sellaisenaan 
sovellettava väline, jotta kaikki 
sopimuspuolet, muiden muassa yritykset ja 
kuluttajat, voivat vapaasti valita 
eurooppalaisen sopimusoikeuden 
liiketoimeensa sovellettavaksi laiksi;

Or. en

Tarkistus 392
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 a kohta (uusi) (lisätään ennen otsikkoa Rikollisuuden torjunta ja kansalaisten 
oikeuksien takaaminen)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31 a. kehottaa komissiota kertomaan 
yksityiskohtaisesti näkemyksistään 
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rikosoikeuden yhdenmukaistamisesta ja 
antamaan parlamentille luettelon 
luonteeltaan niin vakavina pitämistään 
rikoksista, että eurooppalainen 
lainsäädäntö on välttämätöntä, ja myös 
luettelon rikoksista, joissa jäsenvaltioiden 
yksinomainen toimivalta olisi säilytettävä; 

Or. en

Tarkistus 393
Kinga Göncz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31 a. katsoo, että oikeudellinen yhteistyö 
on avainasemassa lähennettäessä eri 
jäsenvaltioiden menettelyjä ei ainoastaan 
riita-asioissa vaan myös rikosasioissa;
katsoo sen vuoksi, että kansalaisten 
prosessuaalisten oikeuksien lähentämistä 
jäsenvaltioiden välillä on edistettävä 
yhtäläisesti sekä riita- että rikosasioiden 
oikeudenkäynneissä;

Or. en

Tarkistus 394
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31 a. katsoo, että oikeus käyttää internetiä 
on ensiarvoisen tärkeää ihmisoikeuksien 
toteutumiselle modernissa 
demokraattisessa yhteiskunnassa, 
erityisesti ilmaisuvapaudelle ja oikeudelle 
tietoon ja sen levitykseen; vaatii, että on 
hyväksyttävä EU:n lainsäädäntöä sen 
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varmistamiseksi, että näihin oikeuksiin ei 
kajota ilman riippumattoman ja 
puolueettoman tuomioistuimen 
ennakkopäätöstä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
yhteisön lainsäädännön yleisperiaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 395
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31 a. korostaa jälleen kerran, että 
komission on huolehdittava, että yhteinen 
viitekehysluonnos ja muu tieteellinen 
tutkimus on saatavilla mahdollisimman 
monella relevantilla kielellä, jotta voidaan 
varmistaa, että ne ovat kaikkien alan 
sidosryhmien käytettävissä, ja katsoo, että 
ne olisi jo otettava käyttöön 
eurooppalaisten ja kansallisten 
lainsäätäjien ei-sitovana oikeudellisena 
työvälineenä; vaatii, että viitekehyksen 
määräykset olisi jo tässä vaiheessa 
otettava järjestelmällisesti ja tarkasti 
huomioon kaikissa komission tulevissa 
sopimusoikeuteen vaikuttavissa 
ehdotuksissa ja vaikutustenarvioinneissa; 

Or. en

Tarkistus 396
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 b kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31 b. kannustaa komissiota viemään 
eteenpäin äskettäin esittämäänsä ajatusta 
vapaaehtoisten alakohtaisten 
vakiosopimusten ehdottamisesta yhteisen 
viitekehysluonnoksen pohjalta;

Or. en

Tarkistus 397
Timothy Kirkhope

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
31 c kohta (uusi) (lisätään otsikon "Rikollisuuden torjunta ja kansalaisten oikeuksien 
takaaminen" jälkeen)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

31 c. kehottaa luomaan 
kokonaisvaltaisen, koko Euroopan 
kattavan järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaisen strategian, jossa yhdistetään 
jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja 
erityisvirastojen sekä 
tiedonvaihtoverkostojen käytettävissä 
olevat toimintamahdollisuudet ja 
resurssit; korostaa tässä yhteydessä, että 
järjestäytynyt talousrikollisuus, kuten 
tupakan salakuljetus, johtaa 
tulonmenetyksiin, jotka entisestään 
pahantavat monien EU:n jäsenvaltioiden 
julkistalouden tilaa, ja kehottaa 
hyväksymään viipymättä tehokkaita 
ennaltaehkäiseviä toimia; 

Or. en

Tarkistus 398
Anneli Jäätteenmäki

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – johdantokappale
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32. kehottaa kehittämään perusoikeuksien 
kunnioittamiseen perustuvan EU:n 
rikosoikeudellisen alueen, joka sisältää 
seuraavaa:

32. kehottaa kehittämään perusoikeuksien 
kunnioittamiseen, vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteeseen ja 
kansallisten rikosoikeusjärjestelmien 
yhtenäisyyden turvaamiseen perustuvan 
EU:n rikosoikeudellisen alueen, joka 
sisältää seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 399
Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Carmen 
Romero López

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – johdantokappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32. kehottaa kehittämään perusoikeuksien 
kunnioittamiseen perustuvan EU:n 
rikosoikeudellisen alueen, joka sisältää 
seuraavaa:

32. kehottaa kehittämään perusoikeuksien 
kunnioittamiseen ja vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen soveltamiseen 
perustuvan EU:n rikosoikeudellisen alueen, 
joka sisältää seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 400
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 a. katsoo, että rikosoikeuden alalla 
jäsenvaltioiden suhteille on 
"tunnusomaista" erityinen luottamus 
muiden jäsenvaltioiden oikeudellisiin 
järjestelmiin; epäilee, onko tämä erityinen 
keskinäinen luottamus täysin perusteltua, 
koska jäsenvaltioiden väliset erot ovat 
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valtavia, ja korostaa, että keskinäisen 
luottamuksen oletetaan olevan 
jäsenvaltioiden hallitusten käsityksiä 
laajempaa; on vakuuttunut, että 
prosessuaalisten oikeuksien turvaaminen 
rikosoikeudenkäynneissä on tärkeä tekijä, 
joka lisää jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta oikeudellisessa yhteistyössä;

Or. en

Tarkistus 401
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Väkivalta ja ihmiskauppa
32 a. pitää myönteisenä Daphne-ohjelman 
painottamista Tukholman ohjelmassa 
väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten 
ja heidän huollettaviensa suojelun 
tehostamiseksi; vaatii tämän kysymyksen 
järjestelmällistä tarkastelua Tukholman 
ohjelmaa toteuttavan 
toimintasuunnitelman yhteydessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
tehokkaisiin toimiin ja tukemaan 
riittävästi väkivallan uhreja, erityisesti 
naisia ja tyttöjä; pyytää tulevaa 
puheenjohtajavaltiota Espanjaa 
edistämään toimikaudellaan sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrien 
eurooppalaista suojeluvelvollisuutta sen 
varmistamiseksi, että näiden rikosten 
uhreilla on sama suojelun taso kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en



AM\794919FI.doc 207/255 PE430.410v02-00

FI

Tarkistus 402
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 b. korostaa, että joka neljäs nainen 
Euroopassa on ollut tai on miehen 
väkivallan kohteena; kehottaa siksi 
komissiota vahvistamaan nykyisen EU-
rakenteen mukaista oikeusperustaa sen 
varmistamiseksi, että kaikkia naisiin 
kohdistuvan väkivallan muotoja 
käsitellään tällaisen väkivallan laajan ja 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
määritelmän mukaisesti; pyytää 
ehdottamaan tähän oikeusperustaan 
pohjautuvaa naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa koskevaa direktiiviä ja 
eurooppalaista toimintasuunnitelmaa, 
jotta voidaan varmistaa väkivallan 
ehkäisy, uhrien suojelu ja syyllisten 
asettaminen syytteeseen; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan asianmukaisesti 
huomioon naispuolisten 
maahanmuuttajien erityistilanteen, mikä 
tarkoittaa etenkin Euroopan unioniin 
hyvin integroituneita tyttöjä (joilla on 
usein kaksoiskansalaisuus), jotka joutuvat 
vanhempiensa tai läheistensä taholta 
kaappauksen, laittoman eristämisen tai 
fyysisen ja henkisen väkivallan uhreiksi 
uskonnollisista ja kulttuurisista tai 
perinteeseen liittyvistä syistä; kehottaa 
myös varmistamaan, että luodaan 
todelliset mahdollisuudet saada tukea ja 
suojelua;

Or. en

Tarkistus 403
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 c kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 c. pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot 
toteuttavat seksuaalisen hyväksikäytön ja 
muun ihmiskaupan uhrien toipumista 
tukevia toimia sekä tarjoavat oikeusapua, 
jotta uhrien näkemykset voidaan ottaa 
huomioon syyllisiä vastaan vireille 
pantujen rikosoikeudenkäyntien 
asianmukaisessa vaiheessa mutta 
loukkaamatta syytetyn oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; 
pyytää EU:n toimielimiä varmistamaan, 
että kaikilla ihmiskaupan uhreilla on 
oikeus apuun ja tukeen heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta;

Or. en

Tarkistus 404
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 d. tukee sellaisten mekanismien 
luomista, joilla parannetaan ihmisten, 
erityisesti haavoittuvien naisryhmien, 
kuten sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ja ihmiskauppaverkostojen uhrien, 
oikeussuojaa siten, että heillä on oikeus 
maksuttomaan oikeusapuun, jotta he 
voivat vaatia oikeuksiaan kaikkialla 
Euroopan unionissa; painottaa, että on 
tarpeen tehostaa oikeusalan 
ammattilaisten yhteistyötä ja lisätä 
parhaiden käytänteiden vaihtoa erityisesti 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja 
väkivallan torjumisessa ja turvata riittävät 
resurssit, jotta voidaan poistaa esteet, 
jotka haittaavat oikeustoimien 
tunnustamista muissa jäsenvaltioissa, 
mukaan lukien sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta annetut tuomiot ja syyllisille 
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määrätyt lähestymiskiellot;

Or. en

Tarkistus 405
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 e kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 e. korostaa, että ihmiskauppa on 
vakava ihmisoikeusrikos ja että valtaosa 
ihmiskaupan uhreista on naisia; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan 
yhteisvoimin järjestäytynyttä rikollisuutta 
ja ihmiskauppaverkostoja sekä 
toteuttamaan ja vahvistamaan 
lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, 
koulutuksellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 
toimia, joissa yhdistyvät ennaltaehkäisy, 
lainvalvonta, uhrien suojelu sekä 
pyrkimykset vähentää prostituution 
kysyntää; korostaa lisäksi, että 
ennaltaehkäisyyn on sisällyttävä 
potentiaalisille uhreille, erityisesti naisille 
ja lapsille, heidän lähtömaassaan 
kohdistettavia tiedotuskampanjoita 
yhteistyössä näiden maiden paikallis- ja 
konsuliviranomaisten kanssa, jotta 
voidaan estää viisumien myöntäminen 
väärin perustein;

Or. en

Tarkistus 406
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 f kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 f. pitää tärkeänä, että ehdotetaan 
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naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa 
EU:n direktiiviä ja toimintasuunnitelmaa, 
jotta voidaan varmistaa väkivallan 
ehkäisy, uhrien suojelu ja syyllisten 
asettaminen syytteeseen; katsoo, että 
EU:ssa on luotava mekanismeja, joiden 
avulla varmistetaan, että ihmiskaupan 
sukupuoliulottuvuus ja sen 
sukupuolinäkökohtien analyysit otetaan 
huomioon kaikissa toimissa, joilla 
pyritään ehkäisemään ja torjumaan 
ihmiskauppaa;

Or. en

Tarkistus 407
Eva-Britt Svensson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 g kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 g. vaatii, että sukupuolinäkökohdat on 
otettava huomioon ihmiskaupan torjuntaa 
koskevan politiikan kehittämisen kaikissa 
vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 408
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta − 1 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● syyttömyysolettamaan perustuvia
rikosoikeudenkäyntien menettelyllisiä 
takeita koskeva kunnianhimoinen säädös, 
jossa oikeus puolustukseen toteutuu
täysimääräisesti;

● rikosoikeudenkäyntien menettelyllisiä 
takeita koskeva kunnianhimoinen säädös,
joka perustuu syyttömyysolettamaan ja 
jolla turvataan syytetyille tietyt 
vähimmäisoikeudet, muun muassa oikeus 
puolustukseen ja tulkkaukseen, ja joka 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön
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perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
hengessä;

Or. sv

Tarkistus 409
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta − 1 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● syyttömyysolettamaan perustuvia 
rikosoikeudenkäyntien menettelyllisiä 
takeita koskeva kunnianhimoinen 
säädös, jossa oikeus puolustukseen 
toteutuu täysimääräisesti;

● syyttömyysolettamaan ja oman vastuun 
periaatteeseen perustuvia 
rikosoikeudenkäyntien menettelyllisiä 
takeita koskeva kunnianhimoinen säädös, 
jossa oikeus puolustukseen toteutuu 
täysimääräisesti ja jossa toteutuu myös 
pidätetyn oikeus puolustukseen hänen 
valitsemansa asianajajan avulla; 

Or. es

Tarkistus 410
Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Carmen 
Romero López

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 2 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● kattavat oikeudelliset puitteet, jotka 
mahdollistavat rikosten uhrien 
mahdollisimman laajan suojelun, 
asianmukaiset korvaukset ja 
todistajansuoja mukaan luettuina;

● kattavat oikeudelliset puitteet, jotka 
mahdollistavat erityisesti terrorismin, 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan mutta 
myös muiden rikosten uhrien 
mahdollisimman laajan suojelun, 
asianmukaiset korvaukset ja 
todistajansuoja mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 411
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta − 2 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● kattavat oikeudelliset puitteet, jotka 
mahdollistavat rikosten uhrien 
mahdollisimman laajan suojelun, 
asianmukaiset korvaukset ja 
todistajansuoja mukaan luettuina;

● kattavat oikeudelliset puitteet, jotka 
mahdollistavat rikosten uhrien 
mahdollisimman laajan suojelun, 
asianmukaiset kansallisesti järjestettävät 
korvaukset ja todistajansuoja mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 412
Rita Borsellino

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 2 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● kattavat oikeudelliset puitteet, jotka 
mahdollistavat rikosten uhrien 
mahdollisimman laajan suojelun, 
asianmukaiset korvaukset ja 
todistajansuoja mukaan luettuina;

● kattavat oikeudelliset puitteet, jotka 
mahdollistavat rikosten uhrien 
mahdollisimman laajan suojelun, 
asianmukaiset korvaukset mukaan 
luettuina;

Or. it

Tarkistus 413
Rita Borsellino

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● yhteiset oikeudelliset puitteet, jotka 
suojaavat laajasti ja takaavat 
todistajansuojan;
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Or. it

Tarkistus 414
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 3 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● vankila- ja pidätysoloja koskevat 
vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset 
oikeudet EU:ssa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 415
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Raffaele Baldassarre, Mario Mauro, Clemente 
Mastella, Vito Bonsignore

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 3 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● vankila- ja pidätysoloja koskevat 
vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset 
oikeudet EU:ssa;

vankila- ja pidätysoloja koskevat 
vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset 
oikeudet EU:ssa, jotka turvataan 
tekemällä EU:n ja kolmansien maiden 
välillä sopimuksia, jotka koskevat näiden 
maiden tuomion saaneiden kansalaisten 
palauttamista, panemalla täysimääräisesti 
täytäntöön 27. marraskuuta 2008 tehty 
neuvoston puitepäätös 2008/909/JHA1

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
soveltamisesta rikosasioissa annettuihin 
tuomioihin, joissa määrätään 
vapausrangaistus tai vapauden 
menetyksen käsittävä toimenpide näiden 
tuomioiden täytäntöönpanemiseksi 
Euroopan unionissa, sekä huolehtimalla 
riittävästä EU:n rahoituksesta uusien 
alueellisten turvallisuussuunnitelmien 
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mukaisten uusien säilöönottokeskuksien 
rakentamiselle vankiloiden ahtaudesta 
kärsivissä jäsenvaltioissa ja sosiaalisten 
asuttamisohjelmien toteuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 416
Evelyn Regner

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta − 3 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● vankila- ja pidätysoloja koskevat 
vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset 
oikeudet EU:ssa;

● vankila- ja pidätysoloja koskevat 
vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset 
oikeudet EU:ssa ja erityisesti 
asianmukaiset rikosoikeudelliset 
säännökset korvauksen maksamisesta 
aiheettomasti vangituille ja pidätetyille tai 
tuomituille henkilöille;

Or. de

Tarkistus 417
Luigi Berlinguer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 3 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● vankila- ja pidätysoloja koskevat 
vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset 
oikeudet EU:ssa;

vankila- ja pidätysoloja koskevat 
vähimmäisstandardit ja vankien yhteiset 
oikeudet EU:ssa, joita vahvistetaan 
tekemällä EU:n ja kolmansien maiden 
välisiä sopimuksia, jotka koskevat näiden 
maiden tuomion saaneiden kansalaisten 
palauttamista, panemalla täysimääräisesti 
täytäntöön 27. marraskuuta 2008 tehty 
neuvoston puitepäätös 2008/909/JHA 
sekä huolehtimalla riittävästä EU:n 
rahoituksesta uusien alueellisten 
turvallisuussuunnitelmien mukaisten 
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uusien säilöönottokeskuksien
rakentamiselle vankiloiden ahtaudesta 
kärsivissä jäsenvaltioissa ja sosiaalisten 
asuttamisohjelmien toteuttamiselle, sekä 
kattava säädös todisteiden 
vastaanottamisesta ja hyväksyttävyydestä 
rikosoikeudenkäynneissä;

Or. en

Tarkistus 418
Rita Borsellino

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● yhteisön lainsäädäntöväline 
kansainvälisten rikollisjärjestöjen 
tuottojen ja omaisuuden 
takavarikoimiseksi ja näiden 
käyttämiseksi sosiaalisiin tarkoituksiin;

Or. it

Tarkistus 419
Luigi Berlinguer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 4 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● kattava säädös todisteiden 
vastaanottamisesta ja hyväksyttävyydestä 
rikosoikeudenkäynneissä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 420
Evelyn Regner

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta − 4 alakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● kattava säädös todisteiden 
vastaanottamisesta ja hyväksyttävyydestä 
rikosoikeudenkäynneissä;

kattava säädös todisteiden 
vastaanottamisesta ja hyväksyttävyydestä 
rikosoikeudenkäynneissä siten, että 
samalla taataan oikeussuojan korkea taso 
ja mahdollisuus kansallisten valvonta- ja 
muutoksenhakumekanismien 
tehokkaaseen käyttöön;

Or. de

Tarkistus 421
Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● vakaat oikeudelliset puitteet, jotta 
voidaan varmistaa ne bis in idem 
-periaatteen noudattaminen ja helpottaa 
rikosoikeudenkäyntien siirtoa 
jäsenvaltiosta toiseen sekä 
toimivaltakiistojen ratkaisua samalla, kun 
huolehditaan menettelyllisistä takuista ja 
puolustautumisoikeuksien turvaamisesta;

Or. en

Tarkistus 422
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 4 a alakohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● oikeusavun turvaaminen varaamalla 
riittävästi määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 423
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

● erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan 
väkivallan torjunta;

Or. en

Tarkistus 424
Lena Ek

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
32 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

32 a. korostaa, että laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvissä asioissa on 
otettava huomioon ihmiskaupan torjunta, 
eikä siinä saa jättää huomiotta 
ihmiskaupan yhteydessä erityisen 
suojattomia uhreja, useimmiten naisia ja 
lapsia, eikä heidän oikeuksiaan;

Or. sv
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Tarkistus 425
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun;

Or. en

Tarkistus 426
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
hyödynnettävä raukeamislauseketta ja että 
niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

Or. en
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Tarkistus 427
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi keskityttävä 
järjestelmälliseen tietojenvaihtoon, 
eurooppalaisten tutkintavälineiden 
laajaan käyttöön ja yhteisten tutkinta- ja 
ennaltaehkäisytapojen kehittämiseen ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

Or. en

Tarkistus 428
Stavros Lambrinidis, Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville;
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Or. en

Tarkistus 429
Sylvie Guillaume

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja todistajan oikeudellisesta 
asemasta riippumatta, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta;

Or. fr

Tarkistus 430
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta; 

33. katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaisissa 
lisätoimissa olisi entistä enemmän 
keskityttävä perusoikeuksien suojeluun ja 
että niihin olisi sisällyttävä riittävä 
todistajansuoja, kannustimia 
terrorismiverkostojen hajottamisessa 
yhteistyötä tekeville sekä ennaltaehkäisyä 
ja kotouttamista koskevia toimintalinjoja 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden osalta niin, että kaikissa 
tapauksissa asetetaan etusijalle 
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ennaltaehkäisyyn liittyvät taloudelliset ja 
sosiaaliset eettiset toimet sekä terrorismin 
uhreja koskevat korvaus- ja hyvitystoimet;

Or. es

Tarkistus 431
Emine Bozkurt, Claude Moraes

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään aktiivisesti yhteistyötä 
radikalisoitumisen torjuntaa koskevien 
parhaiden käytänteiden ja saatujen 
kokemusten vaihtamiseksi; on sitä mieltä, 
että paikallis- ja alueviranomaisilla on 
hyvät mahdollisuudet vaihtaa tietoa 
parhaista käytänteistä radikalisoitumisen 
ja yhteiskunnan polarisoitumisen 
torjunnassa, ja kehottaa sen vuoksi 
ottamaan ne mukaan laatimaan 
terrorismin vastaisia strategioita;

Or. en

Tarkistus 432
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33 b. korostaa, että on välttämätöntä 
torjua terrorismia (tai sen uhkaa), mutta 
korostaa myös, että tällaisessa
toiminnassa ei saa millään lailla loukata 
ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia 
eikä haitata hyväntekeväisyysjärjestöjen 
työtä EU:ssa ja sen ulkopuolella;
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Or. en

Tarkistus 433
Emine Bozkurt

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
33 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

33 c. kehottaa Euroopan komissiota ja 
neuvostoa viipymättä korjaamaan 
oikeudellisen tilanteen, joka on seurausta 
yhteisöjen tuomioistuimen mustien 
listojen laatimista koskevista päätöksistä 
erityisesti Kadi-asiassa1, ja ottamaan 
asiaan puuttuessaan kaikin puolin 
huomioon asianomaisten perusoikeudet, 
mukaan lukien oikeus puolueettomaan 
oikeudenkäyntiin ja 
muutoksenhakuoikeus;

Or. en

Tarkistus 434
Antigoni Papadopoulou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34. kehottaa julkaisemaan vuosittain 
rikollisuutta EU:ssa käsittelevän kattavan 
kertomuksen, johon kootaan erityisaloja 
koskevat kertomukset, kuten 
järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa 
koskeva arviointikertomus, ja Eurojustin 
vuosikertomus, sekä korostaa 
tieteidenvälisen lähestymistavan ja 
kattavan strategian tarvetta ihmiskaupan ja 
tietoverkkorikollisuuden kaltaisten rikosten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

34. kehottaa julkaisemaan vuosittain 
rikollisuutta EU:ssa käsittelevän kattavan 
kertomuksen, johon kootaan erityisaloja 
koskevat kertomukset, kuten 
järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa 
koskeva arviointikertomus, ja Eurojustin 
vuosikertomus, sekä korostaa 
tieteidenvälisen lähestymistavan ja 
kattavan strategian tarvetta ihmiskaupan ja 
tietoverkkorikollisuuden kaltaisten rikosten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; kehottaa 

                                               
1 Asia C-402/05 P Kadi v. neuvosto ja komissio (Kok. 2008, s. I-6351).
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myös hyödyntämään tehokkaammin 
eurooppalaista rikoksentorjuntaverkostoa 
(EUCPN), jonka avulla EU:n jäsenvaltiot 
voivat vaihtaa hyödyllistä tietoa 
rikollisuuden ennaltaehkäisyn ja 
vähentämisen hyvistä käytänteistä;

Or. en

Tarkistus 435
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34. kehottaa julkaisemaan vuosittain 
rikollisuutta EU:ssa käsittelevän kattavan 
kertomuksen, johon kootaan erityisaloja 
koskevat kertomukset, kuten 
järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa 
koskeva arviointikertomus, ja Eurojustin 
vuosikertomus, sekä korostaa 
tieteidenvälisen lähestymistavan ja 
kattavan strategian tarvetta ihmiskaupan ja 
tietoverkkorikollisuuden kaltaisten 
rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

34. kehottaa julkaisemaan vuosittain 
rikollisuutta EU:ssa käsittelevän kattavan 
kertomuksen, johon kootaan erityisaloja 
koskevat kertomukset, kuten 
järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa 
koskeva arviointikertomus, ja Eurojustin 
vuosikertomus, sekä korostaa tarvetta 
asettaa etusijalle ennalta ehkäisemisen
tieteidenvälisen lähestymistavan ja 
kattavan strategian avulla rikollisuuden, 
etenkin järjestäytyneiden 
rikollisverkostojen tukeman ihmiskaupan, 
rahanpesun ja terrorismin kaltaisten 
rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;
pitää myös ensisijaisena 
verkkorikollisuuden ehkäisemistä, missä 
on erittäin tärkeää kokonaisvaltainen 
koordinointi ja tehokkaat jatkuvan 
koulutuksen toimet sekä menettelyjä ja 
tekniikkaa koskeva tiedonvaihto tällä 
alalla toimivien virastojen henkilöstön 
välillä;

Or. es
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Tarkistus 436
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34. kehottaa julkaisemaan vuosittain 
rikollisuutta EU:ssa käsittelevän kattavan 
kertomuksen, johon kootaan erityisaloja 
koskevat kertomukset, kuten 
järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa 
koskeva arviointikertomus, ja Eurojustin 
vuosikertomus, sekä korostaa 
tieteidenvälisen lähestymistavan ja 
kattavan strategian tarvetta ihmiskaupan ja 
tietoverkkorikollisuuden kaltaisten rikosten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

34. kehottaa julkaisemaan vuosittain 
rikollisuutta EU:ssa käsittelevän kattavan 
kertomuksen, johon kootaan erityisaloja 
koskevat kertomukset, kuten 
järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa 
koskeva arviointikertomus, ja Eurojustin 
vuosikertomus, sekä korostaa 
tieteidenvälisen lähestymistavan ja 
kattavan strategian tarvetta terrorismin ja 
rajat ylittävän rikollisuuden, kuten
ihmiskaupan ja tietoverkkorikollisuuden 
kaltaisten rikosten ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi;

Or. sv

Tarkistus 437
Anna Hedh

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 a. pitää erityisen tärkeänä, että EU 
ryhtyy voimallisiin toimiin yhä 
suuremmaksi ongelmaksi muodostuneen 
ihmiskaupan torjumiseksi; katsoo, että 
ihmiskauppaa on torjuttava niin unionin 
rajojen ulko- kuin sisäpuolella ja että
kaikkia toimenpide-ehdotuksia olisi 
analysoitava sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottaen; katsoo, että unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi puututtava erityisesti 
ihmiskaupan uhrien tarjoamien 
palvelujen kysyntään ja otettava käyttöön 
seuraamusjärjestelmiä sekä toteutettava 
koulutustoimia ja valistuskampanjoita; 
toteaa, että koska ihmiskauppa 



AM\794919FI.doc 225/255 PE430.410v02-00

FI

seksitarkoituksiin muodostaa 
ehdottomasti suurimman osan 
ihmiskaupparikollisuudesta (YK:n 
tietojen mukaan 79-prosenttisesti), on 
tehtävä selväksi ja tunnustettava tällaisten 
seksipalvelujen kysynnän ja ihmiskaupan 
välinen yhteys; katsoo, että ihmiskauppa 
vähenee, jos saadaan vähennettyä 
seksipalvelujen kysyntää;

Or. sv

Tarkistus 438
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 a. panee merkille 
identiteettivarkauksien lisääntymisen ja 
vaatii sen vuoksi luomaan EU:n 
palvelupisteen, joka auttaisi 
identiteettivarkauksien ja -petosten 
uhreja; 

Or. en

Tarkistus 439
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 a. vaatii tehostamaan eurooppalaista 
rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS), 
jotta voidaan estää erityisesti lapsiin 
kohdistuvien rikosten uusiminen eri 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 440
Carlos Coelho

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 a. kehottaa luomaan koko EU:n 
kattavan kokonaisvaltaisen 
tietoverkkorikollisuuden 
torjuntastrategian, jossa käsiteltäisiin 
muun muassa tapoja ehkäistä 
identiteettivarkauksia ja -petoksia yhdessä 
verkkopalvelujen tuottajien ja 
käyttäjäjärjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 441
Kinga Göncz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 a. vaatii tiettyjen vakavien rikosten ja 
erityisesti kansainvälisluonteisten rikosten 
määritelmien ja niiden rangaistusten 
yhdenmukaistamista; 

Or. en

Tarkistus 442
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 a. vaatii, että avoimuutta ja 
rehellisyyttä on edistettävä ja korruptiota 
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torjuttava tehokkaammin laatimalla 
tavoitteellinen suunnitelma ja arvioimalla 
aika ajoin jäsenvaltioiden korruption 
vastaisia toimia, erityisesti EU:n itsensä 
kehittämiä toimia, ja suuntaamalla 
erityishuomiota rajatylittävään 
korruptioon; vaatii myös, että on luotava 
kokonaisvaltainen korruption vastainen 
toimintatapa ja että sen täytäntöönpanoa 
on tarkasteltava ajoittain;

Or. en

Tarkistus 443
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 b. vaatii tehokkaampien ja 
tuloskeskeisempien toimintalinjojen 
käyttöönottoa, jotta voidaan viedä 
eteenpäin rikosasioiden poliisiyhteistyötä 
ja oikeudellista yhteistyötä kytkemällä 
Europol ja Eurojust järjestelmällisemmin 
rikostutkintaan erityisesti, kun on kyse 
järjestäytyneestä rikollisuudesta, 
petoksista, korruptiosta ja muista 
kansalaisten turvallisuuden ja EU:n 
taloudelliset edut vakavasti vaarantavista 
vakavista rikoksista;

Or. en

Tarkistus 444
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 c. pyytää erityisesti komissiota 
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aloittamaan varhaisvaiheen keskustelut 
alan sidosryhmien, myös 
kansalaisyhteiskunnan edustajien, kanssa 
ja käynnistämään heidän kuulemisensa 
eri näkökohdista, jotka liittyvät Euroopan 
unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavien rikosten torjumiseksi 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
86 artiklan mukaisesti perustettavan 
syyttäjänviraston luomiseen;

Or. en

Tarkistus 445
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 d. vaatii, että kansalaisyhteiskunnan 
korruption vastaista toimintaa ja 
toiminnan rehellisyyden seurantaa on 
tuettava aktiivisesti, kuten myös 
kansalaisten toimintaa korruptiota 
vastaan, mikä ei saa merkitä ainoastaan 
kansalaisten kuulemista toimintatavoista 
ja suoran yhteydenpidon mahdollistamista 
vaan myös resurssien ja 
toimintaohjelmien varaamista siihen 
nimenomaiseen tarkoitukseen, että 
kansalaiset voivat helposti käyttää heille 
tarkoitettuja toimintamahdollisuuksia; 

Or. en

Tarkistus 446
Kinga Gál

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
35 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

35. vaatii kehittämään kattavan 
eurooppalaisen turvallisuusstrategian, 
joka perustuu jäsenvaltioiden 
turvallisuussuunnitelmiin, lujitettuun 
yhteisvastuuperiaatteeseen sekä EU:n 
erillisvirastoista, verkostoista ja 
tietojenvaihdosta saatavan lisäarvon 
objektiiviseen arviointiin; aikoo 
kansallisten parlamenttien kanssa seurata 
tiiviisti kaikkia toimia, joita neuvosto 
toteuttaa osana EU:n sisäistä turvallisuutta 
koskevaa operatiivista yhteistyötä;

35. korostaa, että on tarpeen kehittää 
kattava eurooppalainen 
turvallisuusstrategia, joka perustuu 
jäsenvaltioiden turvallisuussuunnitelmiin, 
lujitettuun yhteisvastuuperiaatteeseen sekä 
EU:n erillisvirastoista, verkostoista ja 
tietojenvaihdosta saatavan lisäarvon 
objektiiviseen arviointiin; aikoo 
kansallisten parlamenttien kanssa seurata 
tiiviisti kaikkia toimia, joita neuvosto 
toteuttaa osana EU:n sisäistä turvallisuutta 
koskevaa operatiivista yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 447
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
35 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

35. vaatii kehittämään kattavan 
eurooppalaisen turvallisuusstrategian, 
joka perustuu jäsenvaltioiden 
turvallisuussuunnitelmiin, lujitettuun 
yhteisvastuuperiaatteeseen sekä EU:n 
erillisvirastoista, verkostoista ja 
tietojenvaihdosta saatavan lisäarvon 
objektiiviseen arviointiin; aikoo 
kansallisten parlamenttien kanssa seurata 
tiiviisti kaikkia toimia, joita neuvosto 
toteuttaa osana EU:n sisäistä turvallisuutta 
koskevaa operatiivista yhteistyötä;

35. vaatii kehittämään kattavan 
eurooppalaisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisen strategian, joka 
perustuu jäsenvaltioiden suunnitelmiin, 
lujitettuun yhteisvastuuperiaatteeseen sekä 
EU:n erillisvirastoista, verkostoista ja 
tietojenvaihdosta saatavan lisäarvon 
objektiiviseen arviointiin; aikoo 
kansallisten parlamenttien kanssa seurata 
tiiviisti kaikkia toimia, joita neuvosto 
toteuttaa osana EU:n sisäistä turvallisuutta 
koskevaa operatiivista yhteistyötä;

Or. en
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Tarkistus 448
Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
35 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

35 a. vaatii, että on selvennettävä 
toimivaltasääntöjä ja kyberavaruuteen 
sovellettavia oikeudellisia puitteita, jotta 
voidaan edistää rikostutkintaa yli rajojen 
sekä lainvalvontaviranomaisten ja 
operaattoreiden yhteistyösopimuksia 
erityisesti internetin lapsipornon 
torjumiseksi; 

Or. en

Tarkistus 449
Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Carmen 
Romero López

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
35 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

35 a. kehottaa kannustamaan 
poliisiyhteistyötä jäsenvaltioiden välillä 
lisäämällä keskinäistä tuntemusta ja 
luottamusta sekä yhteistä koulutusta ja 
perustamalla poliisin yhteistyöryhmiä ja 
yhdessä Euroopan poliisiakatemian 
(CEPOL) kanssa opiskelijavaihto-
ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 450
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
35 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

35 a. pitää välttämättömänä Euroopan 
turvallisuusstrategian vahvistamiselle 
jäsenvaltioiden kaikkien 
lainvalvontaviranomaisten ja alueiden, 
joilla on lainsäädäntövaltaa ja omat 
lainvalvonta- ja poliisiviranomaiset, 
yhteydenpidon, yhteistyön ja 
koordinoinnin tehostamista 
rajavalvonnan sekä kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden 
ennaltaehkäisyn, tutkimuksen ja 
torjunnan alalla;

Or. es

Tarkistus 451
Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Carmen 
Romero López

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan;

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan erityisesti, jotta 
voidaan tarkastella mahdollisuuksia 
edistyä Euroopan syyttäjäviranomaisen 
perustamisessa;

Or. en

Tarkistus 452
Sophia in 't Veld

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan;

36. pitää Eurojustin ja Europolin 
vahvistamista erittäin tärkeänä ja on 
sitoutunut osallistumaan täysimääräisesti 
kansallisten parlamenttien ohella niiden 
toiminnan määrittelyyn, arviointiin ja 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 453
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan;

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan; vaatii Lissabonin 
sopimuksen määräysten mukaisesti 
laatimaan uudelleen näiden kahden 
viraston perustamisasetukset, jotta 
voidaan varmistaa asianmukainen 
parlamentaarinen valvonta;

Or. en

Tarkistus 454
Zita Gurmai

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
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arviointiin ja valvontaan; arviointiin ja valvontaan; kehottaa 
saattamaan nämä virastot Lissabonin 
sopimuksen määräysten mukaisiksi, jotta 
varmistetaan asianmukainen 
parlamentaarinen valvonta; 

Or. en

Tarkistus 455
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan;

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan siten, että 
Europolin toimintavaltuuksien puitteissa 
määritellään selvästi ja nimenomaisesti, 
kuinka Europol toimii yhteistyössä 
muiden erityisvirastojen ja toimielinten 
kanssa näiden luonteesta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 456
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36. pitää Eurojustia ja Europolia erittäin 
tärkeinä ja on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan;

36. pitää valitettavana Eurojustin ja 
Europolin nykyistä riittämätöntä 
avoimuutta ja selontekovelvollisuutta ja 
on sitoutunut osallistumaan 
täysimääräisesti kansallisten parlamenttien 
ohella niiden toiminnan määrittelyyn, 
arviointiin ja valvontaan;
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Or. en

Tarkistus 457
Alexander Alvaro

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 a. katsoo, että Europolin valtuutus ja 
sen laajentaminen huomioon ottaen 
Europolin viranhaltijoille ei enää pitäisi 
myöntää erivapauksia;

Or. en

Tarkistus 458
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 a. vaatii, että Euroopan syyttäjävirasto 
perustetaan kiireellisesti Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 459
Juan Fernando López Aguilar

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 a. kehottaa tarkistamaan Euroopan 
unionin perusoikeusviraston 
perustamisesta 15. helmikuuta 2007 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
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168/20071 ja vahvistamaan viraston 
laajemman valtuutuksen sen toimiessa 
tiedonhankintavälineenä ja myös 
toimielimiä lainsäädäntötyössä 
avustavana riippumattomana 
ulkopuolisena neuvonantajana 
(Euroopan tietosuojavaltuutetun tavoin) 
sekä laatimaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
295 artiklan mukaisesti toimielinten 
välisen sopimuksen yhteisistä periaatteista 
perusoikeuskirjan huomioon ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 460
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 a. vaatii vahvistamaan oikeusperustat 
poliisiviranomaisten pääsylle Eurodac-
järjestelmään;

Or. de

Tarkistus 461
Juan Fernando López Aguilar

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 b. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
määrittelemään johdonmukaiset 
oikeudelliset puitteet Europolin, 
Eurojustin ja Frontexin sekä Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston ja 
petostentorjuntaviraston sellaiselle 

                                               
1 EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
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operatiiviselle toiminnalle, joka voisi 
vaikuttaa ihmisten perusoikeuksiin; 

Or. en

Tarkistus 462
Juan Fernando López Aguilar

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 c. vaatii luomaan vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen toimien yleisen 
arviointijärjestelmän, joka antaisi 
Euroopan parlamentille ja kansallisille 
parlamenteille Frontexin, turvapaikka-
asioiden tukiviraston ja Schengenin 
järjestelmän ohella mahdollisuuden 
tutustua tietoihin, jotka koskevat 
turvallisuuden pysyvän komitean (COSI) 
täytäntöönpanemia alan politiikkoja 
(unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
70 artikla) ja toimintaa (71 artikla) ja 
vastaavia Europolia (88 artikla) ja 
Eurojustia (85 artikla) koskevia tietoja; 
katsoo tässä yhteydessä, että Euroopan 
parlamentille olisi annettava oikeus antaa 
sitova lausunto erityisvirastojen johtajien 
nimityksestä (koska parlamentti on myös 
budjettivallan käyttäjä); on lisäksi sitä 
mieltä, että Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien yhteistyön 
määrittelemiseksi vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan 
alueeseen liittyvissä asioissa olisi 
paikallaan luoda pysyvä poliittisten 
edustajien foorumi (kaksi edustajaa 
kutakin edustajankamaria kohti + kaksi 
varahenkilöä), joka kokoontuisi kaksi 
kertaa vuodessa ja jolla olisi yhteinen 
virtuaalinen toimintaympäristö, jossa 
kaikki asiaa koskevat, myös salaiset tiedot 
olisivat reaaliajassa kaikkien 
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käytettävissä; katsoo myös, että 
kansallisten parlamenttien edustajien on 
saatava olla mukana, kun vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan 
alueeseen liittyviä asioita käsitellään 
Euroopan parlamentin valiokunnissa ja 
kun parlamentissa käydään vuosittainen 
keskustelu näiden asioiden edistymisestä; 

Or. en

Tarkistus 463
Juan Fernando López Aguilar

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 d. vaatii oikeutta tutustua niiden 
toimielinten asiakirjoihin, joihin EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklaa ei 
nykyisellään sovelleta; vaatii saman 
logiikan mukaisesti määrittelemään 
luottamuksellisen tiedon käsittelyn ja 
hyvän hallinnon yhteiset periaatteet 
(EY:n perustamissopimuksen 15 artikla ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 298 artikla);

Or. en

Tarkistus 464
Juan Fernando López Aguilar

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 e kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36 e. kehottaa tarkistamaan 
puitepäätöksen ja myös yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
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liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/20011

sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY2

13 artiklan;

Or. en

Tarkistus 465
Antigoni Papadopoulou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta sekä tekemään 
yhteistyötä tiedustelu- ja poliisiyksiköiden 
välillä kansallisella ja yhteisön tasolla 
terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa;

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta sekä tekemään 
yhteistyötä tiedustelu- ja poliisiyksiköiden 
välillä kansallisella ja yhteisön tasolla 
terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa; katsoo, että on varmistettava 
Euroopan poliisiyhteistyön tehostaminen 
kaikkien kolmansien maiden ja Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä samalla, 
kun asianmukaisin keinoin varmistetaan 
riittävä henkilötietojen suoja; 

Or. en

                                               
1 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
2 EYVL 281, 23.11.1995, s. 31.
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Tarkistus 466
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten toisen sukupolven
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta sekä tekemään 
yhteistyötä tiedustelu- ja poliisiyksiköiden 
välillä kansallisella ja yhteisön tasolla 
terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa;

37. kehottaa selvästi tarkistamaan 
turvallisuus- ja lainvalvontayksiköiden, 
-tietokantojen ja -verkostojen yhdistämis-
ja keskittämissuuntausta, ja toteaa jälleen 
kerran, että tiedon levittäminen ja vallan 
hajauttaminen ovat tärkeitä tapoja 
varmistaa kohtuuttoman vahvan valtion 
kehittyminen;

Or. en

Tarkistus 467
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta sekä tekemään 
yhteistyötä tiedustelu- ja poliisiyksiköiden
välillä kansallisella ja yhteisön tasolla
terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa;

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, myös 
alueviranomaisten, joilla on 
lainsäädäntövaltaa, EU:n erillisvirastojen 
ja yhteisten operatiivisten työryhmien 
yhteistyötä erikoistuneiden verkostojen –
kuten toisen sukupolven Schengenin 
tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta sekä tekemään 
yhteistyötä tiedusteluyksiköiden ja 
kaikkien niiden poliisivoimien välillä, 
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joilla on rajavalvontaa sekä terrorismin ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden ennaltaehkäisyä, tutkimusta 
ja torjumista koskeva toimivalta 
alueellisella, kansallisella ja yhteisön 
tasolla;

Or. es

Tarkistus 468
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta sekä tekemään 
yhteistyötä tiedustelu- ja poliisiyksiköiden 
välillä kansallisella ja yhteisön tasolla 
terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa;

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän, Eurodac-
järjestelmän ja oikeudellisten verkostojen 
– kautta sekä tekemään yhteistyötä 
tiedustelu- ja poliisiyksiköiden välillä 
kansallisella ja yhteisön tasolla terrorismin 
ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 469
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten toisen sukupolven

37. kehottaa tiivistämään ja syventämään 
kansallisten viranomaisten, EU:n 
erillisvirastojen ja yhteisten operatiivisten 
työryhmien yhteistyötä erikoistuneiden 
verkostojen – kuten Schengenin 
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Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta sekä tekemään 
yhteistyötä tiedustelu- ja poliisiyksiköiden 
välillä kansallisella ja yhteisön tasolla 
terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa;

tietojärjestelmän (SIS), 
viisumitietojärjestelmän, 
tullitietojärjestelmän ja oikeudellisten 
verkostojen – kautta;

Or. en

Tarkistus 470
Eva-Britt Svensson on naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37 a. vaatii, että sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa koskevat rekisteritiedot ovat 
selkeästi esillä eurooppalaisessa 
rikosrekisteritietojärjestelmässä (ECRIS);

Or. en

Tarkistus 471
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37 a. painottaa, että suurille 
eurooppalaisille 
tietotekniikkajärjestelmille, kuten SIS II, 
VIS ja Eurodac, on kehitettävä tehokas, 
kestävä ja luotettava hallinto, jolla 
varmistetaan, että kaikki näihin 
järjestelmiin sovellettavat tarkoitusta, 
käyttöoikeuksia sekä turva- ja 
tietosuojatoimia koskevat säädökset 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön; 
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korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
ehdottomasti kaikenkattavat yhtenäiset 
säädökset henkilötietojen suojaamiseksi 
Euroopan unionissa;

Or. de

Tarkistus 472
Eva-Britt Svensson on naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
37 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

37 b. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään koulutus- ja 
täytäntöönpanovälineitä, joiden avulla 
kaikki sidosryhmät voivat oman 
toimivaltansa puitteissa tarkastella asioita 
naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien näkökulmasta, mukaan 
lukien toiminnan miehiin ja naisiin 
kohdistuvien erityisvaikutusten arviointi;

Or. en

Tarkistus 473
Philip Claeys

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
38 kohta – 1 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– korkeimpien oikeuksien presidenttien 
verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen 
verkosto, korkeimpien hallinto-oikeuksien 
ja ylimpien hallintotuomioistuinten 
yhdistys sekä unionin jäsenvaltioiden 
ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten 
avustavan henkilöstön ja oikeusalan 
toimijoiden Eurojustice-verkosto voivat 
saada aikaan paljon koordinoimalla ja 

korkeimpien oikeuksien presidenttien 
verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen 
verkosto, korkeimpien hallinto-oikeuksien 
ja ylimpien hallintotuomioistuinten 
yhdistys sekä unionin jäsenvaltioiden 
ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten 
avustavan henkilöstön ja oikeusalan 
toimijoiden Eurojustice-verkosto voivat 
saada aikaan paljon koordinoimalla ja 
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edistämällä oikeuslaitoksen ammatillista 
koulutusta ja muiden jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien vastavuoroista 
ymmärtämistä sekä helpottamalla rajat 
ylittävien riitojen ja ongelmien ratkaisua, 
joten niiden toimintaa on edistettävä ja 
niiden on saatava riittävästi rahoitusta; 
tämän perusteella on laadittava kokonaan 
rahoitettu eurooppalaista juridista 
koulutusta koskeva suunnitelma edellä 
mainittujen oikeudellisten verkostojen ja 
Euroopan juridisen koulutusverkoston 
kanssa;

edistämällä oikeuslaitoksen ammatillista 
koulutusta ja muiden jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien vastavuoroista 
ymmärtämistä sekä helpottamalla rajat 
ylittävien riitojen ja ongelmien ratkaisua, 
joten niiden toimintaa on edistettävä ja 
niiden on saatava riittävästi rahoitusta;

Or. nl

Tarkistus 474
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
38 kohta – 1 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

korkeimpien oikeuksien presidenttien 
verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen 
verkosto, korkeimpien hallinto-oikeuksien 
ja ylimpien hallintotuomioistuinten 
yhdistys sekä unionin jäsenvaltioiden 
ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten 
avustavan henkilöstön ja oikeusalan 
toimijoiden Eurojustice-verkosto voivat 
saada aikaan paljon koordinoimalla ja 
edistämällä oikeuslaitoksen ammatillista 
koulutusta ja muiden jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien vastavuoroista 
ymmärtämistä sekä helpottamalla rajat 
ylittävien riitojen ja ongelmien ratkaisua, 
joten niiden toimintaa on edistettävä ja 
niiden on saatava riittävästi rahoitusta;
tämän perusteella on laadittava kokonaan 
rahoitettu eurooppalaista juridista 
koulutusta koskeva suunnitelma edellä 
mainittujen oikeudellisten verkostojen ja 
Euroopan juridisen koulutusverkoston

korkeimpien oikeuksien presidenttien 
verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen 
verkosto, korkeimpien hallinto-oikeuksien 
ja ylimpien hallintotuomioistuinten 
yhdistys sekä unionin jäsenvaltioiden 
ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten 
avustavan henkilöstön ja oikeusalan 
toimijoiden Eurojustice-verkosto voivat 
saada aikaan paljon koordinoimalla ja 
edistämällä oikeuslaitoksen ammatillista 
koulutusta ja muiden jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien vastavuoroista 
ymmärtämistä sekä helpottamalla rajat 
ylittävien riitojen ja ongelmien ratkaisua, 
joten niiden toimintaa on edistettävä ja 
niiden on saatava riittävästi rahoitusta;
tämän perusteella on laadittava kokonaan 
rahoitettu eurooppalaista juridista 
koulutusta koskeva suunnitelma edellä 
mainittujen oikeudellisten verkostojen 
kanssa siten, että vältetään ohjelmien ja 
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kanssa; rakenteiden tarpeeton päällekkäisyys ja 
saadaan näin aikaan eurooppalainen 
oikeusalan oppilaitos, joka muodostuu
Euroopan juridisesta koulutusverkostosta 
ja eurooppaoikeuden akatemiasta;

Or. en

Tarkistus 475
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
38 kohta – 1 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– korkeimpien oikeuksien presidenttien 
verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen 
verkosto, korkeimpien hallinto-oikeuksien 
ja ylimpien hallintotuomioistuinten 
yhdistys sekä unionin jäsenvaltioiden 
ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten 
avustavan henkilöstön ja oikeusalan 
toimijoiden Eurojustice-verkosto voivat 
saada aikaan paljon koordinoimalla ja 
edistämällä oikeuslaitoksen ammatillista 
koulutusta ja muiden jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien vastavuoroista 
ymmärtämistä sekä helpottamalla rajat 
ylittävien riitojen ja ongelmien ratkaisua, 
joten niiden toimintaa on edistettävä ja 
niiden on saatava riittävästi rahoitusta;
tämän perusteella on laadittava kokonaan 
rahoitettu eurooppalaista juridista
koulutusta koskeva suunnitelma edellä 
mainittujen oikeudellisten verkostojen ja 
Euroopan juridisen koulutusverkoston 
kanssa;

korkeimpien oikeuksien presidenttien 
verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen 
verkosto, korkeimpien hallinto-oikeuksien 
ja ylimpien hallintotuomioistuinten 
yhdistys sekä unionin jäsenvaltioiden 
ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten 
avustavan henkilöstön ja oikeusalan 
toimijoiden Eurojustice-verkosto voivat 
saada aikaan paljon koordinoimalla ja 
edistämällä ammatillista koulutusta ja 
muiden jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 
vastavuoroista ymmärtämistä sekä 
helpottamalla rajat ylittävien riitojen ja 
ongelmien ratkaisua, joten niiden toimintaa 
on edistettävä ja niiden on saatava 
riittävästi rahoitusta; tämän perusteella on 
laadittava kokonaan rahoitettu 
eurooppalaista koulutusta koskeva 
suunnitelma edellä mainittujen 
oikeudellisten verkostojen, Euroopan 
juridisen koulutusverkoston ja 
ammattialajärjestöjen kanssa;

Or. en
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Tarkistus 476
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
38 kohta – 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– on kehitettävä aktiivisia toimintalinjoja, 
joilla edistetään ulkomaisten lakien 
vastavuoroista tuntemista ja ymmärtämistä, 
jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta ja 
edistää vastavuoroisen tunnustamisen 
kannalta välttämätöntä keskinäistä 
luottamusta; toimintalinjoihin on 
sisällyttävä kokemustenvaihtoa, vaihto-
ohjelmia, vierailuja sekä tiedotusta ja 
kursseja oikeusalan toimijoille ja 
oikeuslaitokselle, ammattialajärjestöjen 
on kehitettävä oikeusalan toimijoiden 
yhteinen opintopiste- tai 
opintosuoritusjärjestelmä, ja EU:ssa 
hyväksyttyjen oikeusalan 
koulutuslaitosten verkoston on tarjottava 
kansallisen oikeuden perehdytyskursseja 
oikeusalan toimijoille ja tuomareille;

– on kehitettävä aktiivisia toimintalinjoja, 
joilla edistetään ulkomaisten lakien 
vastavuoroista tuntemista ja ymmärtämistä, 
jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta ja 
edistää vastavuoroisen tunnustamisen 
kannalta välttämätöntä keskinäistä 
luottamusta; toimintalinjoihin on 
sisällyttävä kokemustenvaihtoa, vaihto-
ohjelmia, vierailuja sekä tiedotusta ja 
kursseja oikeusalan toimijoille ja 
oikeuslaitokselle, juridisen koulutuksen 
nykyisten kansallisten järjestelmien 
koordinointia koko EU:ssa sekä 
kansallisen oikeuden perehdytyskursseja 
oikeusalan toimijoille ja tuomareille;

Or. en

Tarkistus 477
Antigoni Papadopoulou

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
38 kohta – 2 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– on kehitettävä aktiivisia toimintalinjoja, 
joilla edistetään ulkomaisten lakien 
vastavuoroista tuntemista ja ymmärtämistä, 
jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta ja 
edistää vastavuoroisen tunnustamisen 
kannalta välttämätöntä keskinäistä 
luottamusta; toimintalinjoihin on 
sisällyttävä kokemustenvaihtoa, vaihto-
ohjelmia, vierailuja sekä tiedotusta ja 
kursseja oikeusalan toimijoille ja 

– kaikkien 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmien on voitava toimia 
yhteistyössä yhtenäisesti ja tehokkaasti ja 
jäsenvaltioiden oikeudellisia perinteitä 
kunnioittaen, ja nämä perinteet on 
otettava huomioon laadittaessa uusia 
säädöksiä; on kehitettävä aktiivisia 
toimintalinjoja, joilla edistetään 
ulkomaisten lakien vastavuoroista 
tuntemista ja ymmärtämistä, jotta voidaan 
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oikeuslaitokselle, ammattialajärjestöjen on 
kehitettävä oikeusalan toimijoiden yhteinen 
opintopiste- tai opintosuoritusjärjestelmä, 
ja EU:ssa hyväksyttyjen oikeusalan 
koulutuslaitosten verkoston on tarjottava 
kansallisen oikeuden perehdytyskursseja 
oikeusalan toimijoille ja tuomareille;

lisätä oikeusvarmuutta ja edistää 
vastavuoroisen tunnustamisen kannalta 
välttämätöntä keskinäistä luottamusta;
toimintalinjoihin on sisällyttävä 
kokemustenvaihtoa, vaihto-ohjelmia, 
vierailuja sekä tiedotusta ja kursseja 
oikeusalan toimijoille ja oikeuslaitokselle, 
ammattialajärjestöjen on kehitettävä 
oikeusalan toimijoiden yhteinen 
opintopiste- tai opintosuoritusjärjestelmä, 
ja EU:ssa hyväksyttyjen oikeusalan 
koulutuslaitosten verkoston on tarjottava 
kansallisen oikeuden perehdytyskursseja 
oikeusalan toimijoille ja tuomareille;

Or. en

Tarkistus 478
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 kohta – 3 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– sähköisiä välineitä, kuten eurooppalaista 
rikosrekisteritietojärjestelmää ja 
SIS-järjestelmää, pitäisi kehittää edelleen;

– sähköisiä tietokantoja, kuten 
eurooppalaista 
rikosrekisteritietojärjestelmää ja SIS-
järjestelmää, on tarkasteltava 
perusteellisesti siltä kannalta, mitä 
seurauksia niillä on perusoikeuksille, ja 
on pidettävä mielessä, että 
perusoikeuksien, kuten yksityisyyden 
suojan ja oikeuden määrätä itseään 
koskevista tiedoista, pääperiaatteita ovat 
tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus, 
tietojen rajoittaminen pienimpään 
tarvittavaan määrää ja niiden 
säilyttämistä koskevat rajoitukset;

Or. en
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Tarkistus 479
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 kohta – 3 luetelmakohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

– sähköisiä välineitä, kuten eurooppalaista 
rikosrekisteritietojärjestelmää ja 
SIS-järjestelmää, pitäisi kehittää edelleen;

– sähköisiä välineitä, kuten eurooppalaista 
rikosrekisteritietojärjestelmää, pitäisi 
kehittää edelleen;

Or. en

Tarkistus 480
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
38 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

38 a. pyytää näin ollen komissiota 
kannustamaan yliopistoja, 
erityiskorkeakouluja ja 
ammattialajärjestöjä luomaan 
tuomareiden ja oikeusalan toimijoiden 
yhteinen opintopistejärjestelmä; pyytää 
komissiota myös luomaan EU:n 
oikeusalan oppilaitosten verkoston, jolla 
olisi valtuudet järjestää kansallisen 
oikeuden, vertailevan oikeuden ja 
eurooppaoikeuden jatkuvasti tarjolla 
olevia perehdytyskursseja oikeusalan 
toimijoille ja tuomareille;

Or. en

Tarkistus 481
Jacek Protasiewicz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
38 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

38 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
tekemään lainvalvonnan yhteistyötä yli 
rajojen ja ottamaan mukaan toimintaan 
erityisvirastoja, kuten Frontex ja Europol, 
jotta voidaan lisätä turvallisuutta ja 
myötävaikuttaa suurten kansainvälisten 
urheilutapahtumien ja muiden 
yleisötilaisuuksien sujumiseen 
asianmukaisesti (kuten vuoden 2012 
olympiakisat ja EURO 2012).

Or. en

Tarkistus 482
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Kyriacos 
Triantaphyllides

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 kohta – johdantokappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39. kehottaa lisäämään toimia sähköisen 
oikeudenkäytön edistämiseksi ja 
kehittämiseksi yhteisön tasolla, jotta 
voidaan parantaa kansalaisten ja yritysten
oikeussuojakeinoja, sekä katsoo seuraavaa:

39. kehottaa lisäämään toimia sähköisen 
oikeudenkäytön edistämiseksi ja 
kehittämiseksi yhteisön tasolla, jotta 
voidaan parantaa kansalaisten 
oikeussuojakeinoja, sekä katsoo seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 483
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39 a. katsoo, että olisi määriteltävä 
perusteet, joilla arvioidaan kaikkien tällä 



AM\794919FI.doc 249/255 PE430.410v02-00

FI

alalla suunniteltujen toimien 
suhteellisuutta ja tarpeellisuutta ja joiden 
avulla varmistetaan perusoikeuksien 
ehdoton kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 484
Franziska Keller, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i 
Rueda, Tatjana Ždanoka, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Gerald Häfner, 
Christian Engström

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39 a. kehottaa arvioimaan perusteellisesti 
uudelleen vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen yksityisyydensuoja- ja 
tietosuoja-asetuksia ja vahvistamaan tässä 
yhteydessä merkittävästi 
yksityisyydensuojan periaatteita, 
kumoamaan laajat poikkeuslausekkeet ja 
estämään yksityisten tahojen 
lainvalvonta- ja turvallisuustarkoituksiin 
hallussaan pitämän tiedon yleiskäyttö, jos 
siihen ei ole saatu tapauskohtaista lupaa 
oikeusviranomaiselta;

Or. en

Tarkistus 485
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kaikki tuleva yksityisoikeuden alan 
lainsäädäntö laaditaan siten, että sitä 
voidaan käyttää verkkosovelluksissa niin, 
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että tarvitaan mahdollisimman vähän 
täydentäviä lisätietoja; kehottaa 
varmistamaan, että tarvittaessa kaikilla 
virallisilla kielillä on saatavilla 
verkkopalvelutukea ja että käytettävissä 
on sähköisiä käännöspalveluja; katsoo, 
että vastaavasti silloin kun asiakirjojen 
tiedoksianto on tarpeen, olisi 
varmistettava, että asiakirjoja voidaan 
antaa tiedoksi ja yhteydenpitoa voidaan 
hoitaa sähköpostitse ja että 
allekirjoitukset voidaan tehdä sähköisesti, 
minkä lisäksi videoneuvottelujen käyttöä 
olisi edistettävä tilanteissa, joissa 
tarvitaan suullista todistajanlausuntoa;
katsoo myös, että kaikkiin tuleviin 
ehdotuksiin pitäisi sisältyä komission 
perusteltu lausuma siitä, että ehdotuksen 
on todettu edistävän sähköistä 
oikeudenkäyttöä; 

Or. en

Tarkistus 486
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39 b. kehottaa sisällyttämään tulevaan 
monikieliseen sähköisen oikeudenkäytön 
portaaliin mahdollisuuden käyttää 
oikeusalan tietokantoja, sähköisiä 
oikeudellisia ja tuomioistuinten 
ulkopuolisia muutoksenhaku- ja 
oikaisukeinoja, kansalaisia 
oikeusongelmissa avustavia älykkäitä
järjestelmiä sekä kattavia rekistereitä, 
oikeusalan ammatinharjoittajien 
hakemistoja ja kunkin jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmään perehdyttäviä 
helppotajuisia oppaita; 

Or. en
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Tarkistus 487
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Jan Philipp Albrecht, Klaus-Heiner 
Lehne, Bernhard Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39 c. katsoo, että portaali olisi 
suunniteltava siten, että tuomarit, 
tuomioistuinten ja jäsenvaltioiden 
oikeusministeriöiden virkailijat sekä 
lakimiehen ammattia harjoittavat voivat 
käyttää sitä työvälineenään ja että kaikilla 
näillä olisi oikeus käyttää turvallisesti 
tarvitsemiaan portaalin osioita; kehottaa 
tekemään portaalista näiltä osin sellaisen, 
että se mahdollistaa turvallisen 
yhteydenpidon, videoneuvottelun ja 
asiakirjojen vaihdon tuomioistuinten 
välillä ja myös tuomioistuinten ja 
oikeudenkäynnin osapuolten välillä 
(paperittomat menettelyt), sähköisten 
allekirjoitusten varmentamisen ja 
asianmukaisten varmennusjärjestelmien 
käytön sekä tietojen vaihdon;

Or. en

Tarkistus 488
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard 
Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

Lainsäädännön laadun parantaminen
39 d. korostaa, että yksityisoikeudellisen 
yhteistyön alan eurooppalaisen 
lainsäädännön on oltava mahdollisimman 
laadukasta ja perustuttava 
asianmukaisesti suoritettuihin 
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vaikutustenarviointeihin, jotta 
kansalaisten ja yritysten käytettävissä olisi 
tehokkaita keinoja ratkaista erilaiset 
oikeudelliset ongelmansa 
sisämarkkinoilla; pitää valitettavana, että 
alalla ei aiemmin ole arvioitu vaikutuksia 
asianmukaisesti; panee merkille, että 
asiassa on viime aikoina edistytty, ja aikoo 
lähiaikoina tarkastella kriittisesti jotain 
komission suorittamaa 
vaikutustenarviointia;

Or. en

Tarkistus 489
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 d kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39 d. katsoo, että sähköisen 
oikeudenkäytön portaalin olisi tarjottava 
kansalaisille yksinkertaisempi tapa saada 
oikeusapua, jotta voidaan tukea 
kansalaisia, nopeuttaa oikeusmenettelyjä 
ja tehostaa oikeudenkäyntiä;

Or. en

Tarkistus 490
Luigi Berlinguer, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard 
Rapkay

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
39 e kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

39 e. on vahvasti sitä mieltä, että 
riippumattoman valvonnan 
vähimmäistason varmistamiseksi 
vaikutustenarviointien valmistelua varten 
on tarpeen perustaa riippumaton 
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asiantuntijapaneeli, joka valvoo 
pistokokein 
vaikutustenarviointilautakunnan 
antamien lausuntojen laatua, ja että myös 
sidosryhmien edustajien olisi saatava 
osallistua niiden toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 491
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
40 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

40. kehottaa vähitellen sulauttamaan
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella vuodesta 1993 lähtien annetut 
noin 1 200 säädöstä johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi ottaen kuitenkin 
huomioon unionin uudet tehtävät ja 
toimenkuvat sekä Lissabonin sopimuksen 
mukaiset uudet oikeudelliset puitteet ja 
alkaen aloista, jotka on 
yhteisymmärryksessä Euroopan 
parlamentin kanssa katsottu ensisijaisiksi 
aloiksi;

40. kehottaa komissiota ehdottamaan 
viipymättä vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella vuodesta 1993 lähtien 
annettujen 1 200 säädöksen 
konsolidointia ottaen kuitenkin huomioon 
unionin uudet tehtävät ja toimenkuvat sekä 
Lissabonin sopimuksen mukaiset uudet 
oikeudelliset puitteet ja alkaen aloista, 
jotka on yhteisymmärryksessä Euroopan 
parlamentin kanssa katsottu ensisijaisiksi 
aloiksi; muistuttaa komissiota, että
parlamentti arvioi sen sitoutumista tähän 
asiaan tulevien komission jäsenten 
kuulemisten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 492
Renate Sommer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
40 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

40. kehottaa vähitellen sulauttamaan 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueella vuodesta 1993 lähtien annetut noin 

40. painottaa, että myös Tukholman 
ohjelmassa kiinnitetään erityistä 
huomiota lainsäädännön parantamisen 
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1 200 säädöstä johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi ottaen kuitenkin 
huomioon unionin uudet tehtävät ja 
toimenkuvat sekä Lissabonin sopimuksen 
mukaiset uudet oikeudelliset puitteet ja 
alkaen aloista, jotka on 
yhteisymmärryksessä Euroopan 
parlamentin kanssa katsottu ensisijaisiksi 
aloiksi;

periaatteisiin ja että siksi on pyrittävä 
oikeus- ja sisäasioita koskevien voimassa 
olevien säädösten kodifiointiin ja 
konsolidointiin; kehottaa vähitellen 
sulauttamaan vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella vuodesta 1993 lähtien 
annetut noin 1 200 säädöstä 
johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ottaen 
kuitenkin huomioon unionin uudet tehtävät 
ja toimenkuvat sekä Lissabonin 
sopimuksen mukaiset uudet oikeudelliset 
puitteet ja alkaen aloista, jotka on 
yhteisymmärryksessä Euroopan 
parlamentin kanssa katsottu ensisijaisiksi 
aloiksi; ehdottaa tässä yhteydessä, että 
eurooppalaista poliisioikeutta varten 
perustetaan poliisisäännöstö, johon olisi 
sisällytettävä myös monen- ja 
kahdenväliset sopimukset;

Or. de

Tarkistus 493
Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
42 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

42 a. kehottaa komissiota luomaan selvät 
itäisiin kumppanimaihin ja Venäjään 
sovellettavat perusteet ja vertailukohdat, 
jotta voidaan edetä kohti viisumitonta 
matkustusaluetta ja arvioida viisumi- ja 
takaisinottosopimusten ja jo käytössä 
olevien kahdenvälisten paikallisten 
rajaliikennesopimusten täytäntöönpanoa;

Or. en
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Tarkistus 494
Jeanine Hennis-Plasschaert

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
42 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

42 a. vaatii, että Tukholman ohjelmasta 
on laadittava väliraportti ja -arviointi 
viimeistään vuoden 2012 alkupuolella;

Or. en


