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Tarkistus 1
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen tärkeään 
saavutukseen, jota Lissabonin sopimus 
edustaa ja jonka myötä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjasta tulee sitova ja EU:lle 
luodaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla 
velvoite liittyä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
yleissopimukseen (jäljempänä "Euroopan 
ihmisoikeussopimus"); suhtautuu samaten 
myönteisesti Euroopan 
ihmisoikeusoikeussopimuksen pöytäkirjan 
N:o 14 tulevaan voimaantuloon 
1. kesäkuuta 2010, sillä EU voi pöytäkirjan 
mukaisesti liittyä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen;

1. toteaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon myötä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjasta tuli sitova, ja on 
iloinen EU:n velvollisuudesta liittyä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 2 kohdan nojalla 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen 
(jäljempänä "Euroopan 
ihmisoikeussopimus"); suhtautuu samaten 
myönteisesti Euroopan 
ihmisoikeusoikeussopimuksen pöytäkirjan 
N:o 14 tulevaan voimaantuloon 
1. kesäkuuta 2010, sillä EU voi pöytäkirjan 
mukaisesti liittyä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen;

Or. fr

Tarkistus 2
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vaikka kaikki jäsenvaltiot 
ovat jo ratifioineet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen, EU:n liittyminen 
tähän asiakirjaan oikeussubjektina – mikä 
ei vaikuta jäsenvaltioiden tilanteeseen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen nähden 
– antaa uutta käyttövoimaa, jota on 
odotettu yli vuosikymmenen; toteaa, että 
sillä on suuri poliittinen ja oikeudellinen 
merkitys luotaessa mantereen laajuista 

2. toteaa, että vaikka kaikki jäsenvaltiot 
ovat jo ratifioineet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen, EU:n liittyminen 
tähän asiakirjaan oikeussubjektina ei 
vaikuta jäsenvaltioiden tilanteeseen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen nähden 
Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 8 
mukaan; katsoo, että sillä on suuri 
poliittinen ja oikeudellinen merkitys 
lujitettaessa ja vahvistettaessa 
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ihmisoikeusaluetta, ja se vahvistaa EU:n 
ja laajentuneen Euroopan välisiä suhteita ja 
tuo uutta dynamiikkaa ihmisoikeuksien 
alalle koko Euroopassa; katsoo, että 
liittyminen lujittaa EU:n uskottavuutta 
ihmisoikeuksien suojelun alalla 
maailmanlaajuisesti; 

ihmisoikeuksia Euroopassa ja erityisesti 
EU:ssa ja että sen avulla voidaan 
vahvistaa EU:n ja laajentuneen Euroopan 
välisiä suhteita tuomalla Eurooppaan 
uutta dynamiikkaa ihmisoikeuksien alalle; 
katsoo, että liittymisen pitäisi auttaa 
lujittamaan EU:n uskottavuutta 
ihmisoikeuksien suojelun alalla 
maailmanlaajuisesti; 

Or. fr

Tarkistus 3
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että liittyminen merkitsee 
ennen kaikkea panostusta EU:n sisäiseen 
entistä yhtenäisempään 
ihmisoikeusjärjestelmään; katsoo, että 
liittyminen lujittaa EU:n uskottavuutta 
ihmisoikeuksien suojelun alalla sen omien 
kansalaisten silmissä ja takaa, että 
perusoikeuksia noudatetaan aina 
täysimääräisesti ja tehokkaasti, kun on 
kyse EU:n oikeudesta;

3. korostaa, että liittyminen auttaa 
vähentämään oikeudellista epävarmuutta 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
alalla EU:ssa sekä luomaan EU:hun 
yhtenäisen oikeudellisen alueen 
ihmisoikeuksien osalta; katsoo, että 
liittymisen pitäisi auttaa lujittamaan 
kansalaisten luottamusta EU:hun ja EU:n 
uskottavuutta ihmisoikeuksien suojelun 
alalla sen omien kansalaisten silmissä sekä 
taata, että ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia noudatetaan aina 
täysimääräisesti ja tehokkaasti, kun on 
kyse EU:n oikeudesta;

Or. fr

Tarkistus 4
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)



AM\810544FI.doc 5/20 PE440.026v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tältä osin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjojen sekä muiden siihen 
liittyvien tekstien, erityisesti vuonna 1961 
tehdyn Euroopan sosiaalisen peruskirjan, 
sisällön yleismaailmallista luonnetta; 
muistuttaa, että useimmat näistä 
välineistä ovat Euroopan ulkopuolisten 
tahojen vapaasti allekirjoitettavissa ja 
ratifioitavissa;

Or. fr

Tarkistus 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa myös, että EU:n liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
merkitsee, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimella on 
toimivalta EU:n oikeuden ja 
lainsäädännön kaikkiin näkökohtiin 
nähden erityisesti oikeus- ja sisäasioiden 
alalla mukaan lukien sen ulkoinen 
ulottuvuus;

Or. en

Tarkistus 6
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että liittymisen jälkeen Euroopan 
ihmisoikeussopimus toimii suojelun 
vähimmäisnormina tapauksissa, joissa 
EU:n takaama suojelu on heikompi kuin 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
takaama; katsoo, että Euroopan 
ihmisoikeussopimus vahvistaa 
soveltamisalaansa kuuluvien 
perusoikeuskirjalla tunnustettujen 
oikeuksien suojelua; toteaa, että 
perusoikeuskirja menee pitemmälle ja 
takaa myös muita oikeuksia ja periaatteita, 
kuten taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, 
samoin kuin oikeuden tietosuojaan ja 
hyvään hallintoon;

4. korostaa, että liittymisen jälkeen 
Euroopan ihmisoikeussopimus muodostaa
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojelun vähimmäisnormin Euroopassa ja 
että se on sitova erityisesti tapauksissa, 
joissa EU:n takaama suojelu on heikompi 
kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
takaama; katsoo, että Euroopan 
ihmisoikeussopimus vahvistaa 
soveltamisalaansa kuuluvien 
perusoikeuskirjalla tunnustettujen 
oikeuksien suojelua; korostaa, että 
perusoikeuskirjassa tunnustetaan myös 
muita oikeuksia ja periaatteita, kuten 
taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, oikeus
tietosuojaan ja hyvään hallintoon sekä 
bioetiikan alan oikeuksia, joista ei 
määrätä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vaan 
lisäpöytäkirjoissa ja 
ihmisoikeussopimukseen liittyvissä 
välineissä; 

Or. fr

Tarkistus 7
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen antaa unionin 
kansalaisille lisävälineen oikeuksiensa 
toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 
EU:n oikeutta täytäntöönpanevan EU:n 
toimielimen tai jäsenvaltion teosta tai 
laiminlyönnistä, jos se kuuluu myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
soveltamisalaan; korostaa kuitenkin, että 

5. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen antaa unionin 
kansalaisille lisävälineen oikeuksiensa 
toteuttamiseen ja kunnioittamiseen 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
harjoittaman ulkoisen 
tuomioistuinvalvonnan muodossa eli 
mahdollisuuden valittaa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle EU:n oikeutta 
täytäntöönpanevan EU:n toimielimen tai 



AM\810544FI.doc 7/20 PE440.026v01-00

FI

tämä ei muuta nykyistä Euroopan unionin 
tuomioistuimen toimivaltajärjestelmää ja 
että vaatimus, jonka mukaan kaikki 
kotimaiset oikeussuojakeinot on käytetty, 
pysyy edelleen kanteen käsiteltäväksi 
ottamisen ehtona;

jäsenvaltion teosta tai laiminlyönnistä; 
korostaa kuitenkin, että tämä ei muuta 
nykyistä Euroopan unionin tuomioistuimen 
eikä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
toimivaltajärjestelmää ja että vaatimus, 
jonka mukaan kaikki sisäiset
oikeussuojakeinot on käytetty, pysyy 
edelleen kanteen käsiteltäväksi ottamisen 
ehtona;

Or. fr

Tarkistus 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen antaa unionin 
kansalaisille lisävälineen oikeuksiensa 
toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 
EU:n oikeutta täytäntöönpanevan EU:n 
toimielimen tai jäsenvaltion teosta tai 
laiminlyönnistä, jos se kuuluu myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
soveltamisalaan; korostaa kuitenkin, että 
tämä ei muuta nykyistä Euroopan unionin 
tuomioistuimen toimivaltajärjestelmää ja 
että vaatimus, jonka mukaan kaikki 
kotimaiset oikeussuojakeinot on käytetty, 
pysyy edelleen kanteen käsiteltäväksi 
ottamisen ehtona;

5. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen antaa unionin 
kansalaisille lisävälineen oikeuksiensa 
toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 
EU:n oikeutta täytäntöönpanevan EU:n 
toimielimen tai jäsenvaltion teosta tai 
laiminlyönnistä, jos se kuuluu myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
soveltamisalaan; korostaa kuitenkin, että 
tämä ei muuta nykyistä Euroopan unionin 
tuomioistuimen toimivaltajärjestelmää ja 
että vaatimus, jonka mukaan kaikki 
kotimaiset oikeussuojakeinot on käytetty, 
pysyy edelleen kanteen käsiteltäväksi 
ottamisen ehtona; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tuomioistuimet saattavat 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
käsiteltäväksi asiat, joissa on kyse on 
perusoikeuksia koskevasta 
kiistanalaisesta tapauksesta; 

Or. en
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Tarkistus 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen antaa unionin 
kansalaisille lisävälineen oikeuksiensa
toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 
EU:n oikeutta täytäntöönpanevan EU:n 
toimielimen tai jäsenvaltion teosta tai 
laiminlyönnistä, jos se kuuluu myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
soveltamisalaan; korostaa kuitenkin, että 
tämä ei muuta nykyistä Euroopan unionin 
tuomioistuimen toimivaltajärjestelmää ja 
että vaatimus, jonka mukaan kaikki 
kotimaiset oikeussuojakeinot on käytetty, 
pysyy edelleen kanteen käsiteltäväksi 
ottamisen ehtona;

5. toteaa, että EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen antaa lisävälineen 
ihmisoikeuksien toteuttamiseen eli 
mahdollisuuden valittaa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle EU:n oikeutta 
täytäntöönpanevan EU:n toimielimen tai 
jäsenvaltion teosta tai laiminlyönnistä, jos 
se kuuluu myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen soveltamisalaan; 
korostaa kuitenkin, että tämä ei muuta 
nykyistä Euroopan unionin tuomioistuimen 
toimivaltajärjestelmää ja että vaatimus, 
jonka mukaan kaikki kotimaiset 
oikeussuojakeinot on käytetty, pysyy 
edelleen kanteen käsiteltäväksi ottamisen 
ehtona; muistuttaa, että kanne voi liittyä 
tietyissä tapauksissa tekoihin, jotka on 
suoritettu tai joilla on vaikutusta unionin 
alueen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 10
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tutkimaan 
kysymystä kaikkien sisäisten 
muutoksenhakukeinojen käyttämisestä, 
ennen kuin kanteet voidaan ottaa 
käsiteltäväksi, kuullen Euroopan unionin 
tuomioistuinta ja Euroopan 
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ihmisoikeustuomioistuinta; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta tutkia kysymystä 
ennakkoratkaisumenettelystä unionin 
oikeudessa; pyytää joka tapauksessa, että 
löydetyllä ratkaisulla turvattaisiin EU:n 
kansalaisten oikeus nostaa yksittäisiä 
kanteita asiaa koskevien Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräysten 
mukaisesti ja että kansalaisten kanteet ja 
valitukset käsiteltäisiin kohtuullisessa 
ajassa;

Or. fr

Tarkistus 11
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pyytää unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
käytävien neuvottelujen osapuolilta, että 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sen 
oikeusjärjestelmään tehtävät muutokset 
rajoittuisivat vain siihen, mikä on 
välttämätöntä ja tarpeen, jottei Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen valvonnan 
tehokkuutta ja laajuutta heikennettäisi 
millään tavalla;

Or. fr

Tarkistus 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Lausuntoluonnos
7 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. huomauttaa, että joukko oikeudellisia, 7. huomauttaa, että joukko oikeudellisia, 
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teknisiä ja institutionaalisia kysymyksiä on 
edelleen ratkaisematta, ja niitä on 
käsiteltävä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
hyväksyttävässä valtuutuksessa, samoin 
kuin Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
liittymistä koskevissa neuvotteluissa 
Euroopan neuvoston kanssa; katsoo, että 
arkaluontoisimpia kysymyksiä ovat 
seuraavat:

teknisiä ja institutionaalisia kysymyksiä on 
edelleen ratkaisematta, ja niitä on 
käsiteltävä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
hyväksyttävässä valtuutuksessa, samoin 
kuin Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
liittymistä koskevissa neuvotteluissa 
Euroopan neuvoston kanssa; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– liittymisen soveltamisala olisi
määriteltävä valtuutuksessa täsmällisesti; 
EU:n olisi myös liityttävä vähintään 
kaikkiin niihin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjoihin, 
jotka täydentävät Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja 
oikeuksia, jotka kaikki EU:n jäsenvaltiot 
ovat jo ratifioineet ja jotka siten 
muodostavat osan EU:n 
ihmisoikeusperustaa; lisäksi olisi 
harkittava liittymistä uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan;

– liittymisen soveltamisala on määriteltävä 
valtuutuksessa täsmällisesti; EU:n on myös 
liityttävä vähintään kaikkiin niihin 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
lisäpöytäkirjoihin, jotka täydentävät
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
oikeuksia ja jotka siten muodostavat osan 
EU:n ihmisoikeusperustaa; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita nopeuttamaan 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjojen allekirjoittamista ja 
ratifioimista sekä tarkastelemaan 
uudelleen niihin liittyviä julkilausumiaan 
ja varaumiaan; lisäksi olisi varauduttava 
liittymään uudistettuun Euroopan 
sosiaaliseen peruskirjaan;

Or. en
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Tarkistus 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– liittymisen soveltamisala olisi 
määriteltävä valtuutuksessa täsmällisesti; 
EU:n olisi myös liityttävä vähintään 
kaikkiin niihin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjoihin, 
jotka täydentävät Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja 
oikeuksia, jotka kaikki EU:n jäsenvaltiot 
ovat jo ratifioineet ja jotka siten 
muodostavat osan EU:n 
ihmisoikeusperustaa; lisäksi olisi 
harkittava liittymistä uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan;

liittymisen soveltamisala olisi määriteltävä 
valtuutuksessa täsmällisesti; EU:n olisi 
myös liityttävä vähintään kaikkiin niihin 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
lisäpöytäkirjoihin, jotka sisältyvät jo EU:n 
lainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan, ja jotka ovat siten 
sovellettavissa EU:ssa; tämän vuoksi on 
harkittava liittymistä uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja 
muihin asianmukaisiin Euroopan 
neuvoston ihmisoikeussopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 15
Debora Serracchiani

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– liittymisen soveltamisala olisi 
määriteltävä valtuutuksessa täsmällisesti; 
EU:n olisi myös liityttävä vähintään 
kaikkiin niihin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjoihin, 
jotka täydentävät Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja 
oikeuksia, jotka kaikki EU:n jäsenvaltiot 
ovat jo ratifioineet ja jotka siten 
muodostavat osan EU:n 
ihmisoikeusperustaa; lisäksi olisi harkittava 
liittymistä uudistettuun Euroopan 
sosiaaliseen peruskirjaan;

– liittymisen soveltamisala olisi 
määriteltävä valtuutuksessa täsmällisesti; 
EU:n olisi myös liityttävä vähintään 
kaikkiin niihin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjoihin, 
jotka täydentävät Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja 
oikeuksia, jotka siten muodostavat osan 
EU:n ihmisoikeusperustaa; lisäksi olisi 
harkittava liittymistä uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan;
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Or. it

Tarkistus 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Lausuntoluonnos
7 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tarve selkiyttää EU:n edustusta ja 
osallistumista Euroopan neuvoston 
elimiin; vaikka EU:sta ei Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyessään 
tulekaan Euroopan neuvoston jäsentä, sen 
pitäisi olla edustettuna kaikissa elimissä, 
jotka liittymisen takia vaikuttavat EU:ta 
koskeviin asioihin, ja Euroopan 
parlamentin olisi oltava edustettuna 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomarien valintamenettelyssä;

– EU on asianmukaisesti edustettuna ja 
osallistuu Euroopan neuvoston elimiin; 
vaikka EU:sta ei Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyessään 
tulekaan Euroopan neuvoston jäsentä, se 
on edustettuna muiden osapuolten tavoin
kaikissa elimissä, jotka liittymisen takia 
vaikuttavat EU:ta koskeviin asioihin, kuten 
Euroopan neuvoston 
ministerineuvostossa ainakin tuomioiden 
täytäntöönpanon valvonnan osalta ja 
ainakin eurooppalaisessa komiteassa 
kidutuksen ja epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rangaistuksen 
estämiseksi (CPT), oikeuslaitoksen 
toimivuutta tarkastelevassa Euroopan 
neuvoston pysyvässä komiteassa 
(CEPEJ), Euroopan rasismin ja 
suvaitsemattomuuden vastaisessa 
komissiossa (ECRI) ja 
ihmisoikeusasioiden johtokomiteassa 
(CDDH), ja Euroopan parlamenttia 
pyydetään antamaan suostumuksensa 
kolmen EU:n ehdokkaan nimittämisestä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomarin virkaan ja olemaan edustettua 
Euroopan neuvoston parlamentaarisessa 
yleiskokouksessa, kun EU:n tuomari 
valitaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen; ottaa 
huomioon, että EU:n pysyvä päätoiminen 
tuomari osallistuu myös tasavertaisesti 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja 
että on otettava käyttöön 
myötävastaajamekanismi, jotta 
noudatetaan periaatetta EU:n 
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lainsäädännön itsenäisestä tulkinnasta;

Or. en

Tarkistus 17
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
7 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tarve selkiyttää EU:n edustusta ja 
osallistumista Euroopan neuvoston elimiin; 
vaikka EU:sta ei Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyessään 
tulekaan Euroopan neuvoston jäsentä, sen 
pitäisi olla edustettuna kaikissa elimissä, 
jotka liittymisen takia vaikuttavat EU:ta 
koskeviin asioihin, ja Euroopan 
parlamentin olisi oltava edustettuna 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomarien valintamenettelyssä;

– tarve selkiyttää EU:n edustusta ja 
osallistumista Euroopan neuvoston elimiin;
vaikka EU:sta ei Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyessään 
tulekaan Euroopan neuvoston jäsentä, sen 
pitäisi olla edustettuna kaikissa elimissä, 
jotka valvovat ja edistävät 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista ja jotka liittyvät 
perusoikeuskirjan perusoikeuksiin ja 
unionin tavoitteisiin ja periaatteisiin 
(sosiaalisiin oikeuksiin, kidutuksen 
kieltämiseen, rasismin torjuntaan jne.), ja 
Euroopan parlamentin pitäisi osallistua 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomarien valintamenettelyyn;

Or. fr

Tarkistus 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Lausuntoluonnos
7 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Euroopan unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
suhteita on kehitettävä siten, että 
kummallakin tuomioistuimella on 
riittävästi liikkumavaraa määrittää paras 

Euroopan unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
suhteita on kehitetty siten, että 
kummallakin tuomioistuimella on 
riittävästi liikkumavaraa määrittää paras 
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tapa tehdä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan 
tehostettu säännöllinen vuoropuhelu; Tämä 
voisi myös edistää edellä mainitun 
oikeuskäytäntöjärjestelmän kehittämistä;

tapa tehdä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan 
tehostettu säännöllinen vuoropuhelu; Tämä 
voisi myös edistää edellä mainitun 
oikeuskäytäntöjärjestelmän kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 19
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
7 kohta – 4 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ongelmia on käsiteltävä; EU:n liittyminen
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa 
heikentää sen tehokkuutta, vaan sen 
pitäisi johtaa toissijaisuusperiaatteen 
entistä parempaan 
täytäntöönpanojärjestelmään, mikä 
vähentäisi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle tehtävien 
toistuvien valitusten määrää ja tätä kautta 
keventäisi Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen taakkaa; on 
äärimmäisen tärkeää saada aikaan oikea 
tasapaino lisäoikeussuojakeinon 
tarjoamisen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
ylikuormittumisen välttämisen välillä; 
suhtautuu tästä syystä myönteisesti siihen, 
että samaan aikaan EU:n liittymisen 
kanssa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuinta uudistetaan;

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ongelmia on käsiteltävä; EU:n liittymisen
Euroopan ihmisoikeussopimukseen täytyy 
ehdottomasti johtaa Euroopan 
ihmisoikeussopimusjärjestelmän 
paranemiseen; pyytää unionilta, että 
liittyessään Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen se osallistuisi 
kunnolla Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen uudistukseen 
parantaakseen sen toimintaa ja sille 
esitettyjen kanteiden ja valitusten 
käsittelyaikaa; pyytää unionia ja sen 
jäsenvaltioita valvomaan ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien kunnioittamista 
laatiessaan ja soveltaessaan 
asiaankuuluvaa lainsäädäntöään sekä 
sisäisten muutoksenhakukeinojen 
tehokkuutta vuonna 1969 tehdyssä 
valtiosopimusoikeutta koskevassa Wienin 
yleissopimuksessa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, jotta 
vältetään liiallista kääntymistä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen puoleen;

Or. fr
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Tarkistus 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Lausuntoluonnos
7 kohta – 4 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ongelmia on käsiteltävä; EU:n liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei saa 
heikentää sen tehokkuutta, vaan sen pitäisi 
johtaa toissijaisuusperiaatteen entistä 
parempaan täytäntöönpanojärjestelmään, 
mikä vähentäisi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle tehtävien 
toistuvien valitusten määrää ja tätä kautta 
keventäisi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen taakkaa; On 
äärimmäisen tärkeää saada aikaan oikea 
tasapaino lisäoikeussuojakeinon 
tarjoamisen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
ylikuormittumisen välttämisen välillä;
suhtautuu tästä syystä myönteisesti siihen, 
että samaan aikaan EU:n liittymisen kanssa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta 
uudistetaan;

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ongelmia käsitellään ja vähennetään 
EU:n tuella; EU:n liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ei saa heikentää 
sen tehokkuutta, vaan sen pitäisi johtaa 
siihen, että jäsenvaltiot ja EU panevat 
täysimääräisesti täytäntöön Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot 
varmistaen, että jäsenvaltiot ja EU:n 
toimielimet noudattavat 
toissijaisuusperiaatteen vallitessa 
asianmukaisesti ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita, joihin ne sitoutuivat 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
liittyessään ja että ne vastaavat 
rakenteellisiin ongelmiin uudistuksilla, 
mikä vähentää Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle tehtävien 
valitusten toistuvuutta ja määrää ja siten 
keventää Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen taakkaa; 
suhtautuu tästä syystä myönteisesti siihen, 
että samaan aikaan EU:n liittymisen kanssa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta 
uudistetaan;

Or. en

Tarkistus 21
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa unionia liittymään 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
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sekä työntekijöiden sosiaalisia 
perusoikeuksia koskevassa yhteisön 
peruskirjassa vahvistettujen sosiaalisten 
oikeuksien vuoksi vuonna 1961 tehtyyn 
sosiaaliseen peruskirjaan ja tarkistettuun 
sosiaaliseen peruskirjaan; kehottaa 
komissiota osallistumaan tarkkailijana 
erityisesti ihmisoikeusvaltuutetun, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
komitean ja Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan hallitusten välisen komitean
työhön;

Or. fr

Tarkistus 22
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 1 artiklassa 
taataan, että jokainen, joka kuuluu 
unionin lainkäyttövallan piiriin, voi 
käyttää Euroopan ihmisoikeussopimusta 
hyödykseen unionin määräyksiä ja 
säädöksiä vastaan – mukaan luettuna ne, 
jotka kuuluvat ulkosuhteiden alaan – ja 
voi mahdollisesti kääntyä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen puoleen; 
korostaa myös, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 1 artiklassa 
taataan paitsi EU:n alueella olevien EU:n 
kansalaisten ja muiden henkilöiden 
suojelu myös jokaisen unionin 
lainkäyttövallan piiriin kuuluvan yksilön 
suojelu myös EU:n alueen ulkopuolella;

Or. fr
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Tarkistus 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että koska liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen koskee 
EU:n toimielinten ohella myös unionin 
kansalaisia, Euroopan parlamenttia olisi 
kuultava ja sen olisi osallistuttava koko 
neuvotteluprosessiin, ja sen pitää saada 
välittömästi täydet tiedot kaikissa 
neuvottelun vaiheissa, kuten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 218 artiklan 
10 kohdassa määrätään;

9. korostaa, että koska liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen koskee 
EU:n toimielinten ohella myös unionin 
kansalaisia, Euroopan parlamenttia olisi 
kuultava ja sen olisi osallistuttava koko 
neuvotteluprosessiin, ja sen pitää saada 
välittömästi täydet tiedot kaikissa 
neuvottelun vaiheissa sekä olla mukana 
niissä, kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan 10 kohdassa 
määrätään;

Or. en

Tarkistus 24
Debora Serracchiani

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että koska liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen koskee 
EU:n toimielinten ohella myös unionin 
kansalaisia, Euroopan parlamenttia olisi
kuultava ja sen olisi osallistuttava koko 
neuvotteluprosessiin, ja sen pitää saada 
välittömästi täydet tiedot kaikissa 
neuvottelun vaiheissa, kuten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 218 artiklan 
10 kohdassa määrätään;

9. korostaa, että koska liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen koskee 
EU:n toimielinten ohella myös unionin 
kansalaisia, Euroopan parlamenttia on
kuultava ja sen on osallistuttava koko 
neuvotteluprosessiin, ja sen pitää saada 
välittömästi täydet tiedot kaikissa 
neuvottelun vaiheissa, kuten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 218 artiklan 
10 kohdassa määrätään; 

Or. it
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Tarkistus 25
Debora Serracchiani

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa epävirallisen elimen 
merkitystä, jotta Euroopan parlamentin ja 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen välistä tietojen vaihtoa 
koordinoidaan;

Or. en

Tarkistus 26
Debora Serracchiani

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. ehdottaa, että Euroopan neuvoston ja 
EU:n olisi harkittava, tulisiko laatia 
suuntaviivat, joissa annetaan selkeät 
selitykset kaikista liittymisen seurauksista 
ja vaikutuksista, jotta liittymisen tuoma 
lisähyöty saataisiin levitettyä kansalaisille;

10. ehdottaa, että Euroopan neuvoston ja 
EU:n olisi harkittava, tulisiko laatia 
suuntaviivat ja kansalaisille tarkoitetut 
ohjeelliset tiedotusohjelmat, joissa 
annetaan selkeät selitykset kaikista 
liittymisen seurauksista ja vaikutuksista, 
jotta liittymisen tuoma lisähyöty saataisiin 
levitettyä kansalaisille;

Or. it

Tarkistus 27
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. odottaa tältä osin, että komissio ja 
jäsenvaltiot toteuttavat unionin 
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kansalaisille suunnatun 
tiedotuskampanjan, jotta nämä voivat 
käyttää täysin ja asiantuntevasti uusia 
muutoksenhakuoikeuksiaan 
ihmisoikeuksien alalla;

Or. fr

Tarkistus 28
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti nykyisen 
puheenjohtajavaltion Espanjan 
sitoumukseen käsitellä liittymistä 
kiireellisenä asiana ja tähän liittyen 
Euroopan neuvoston myönteiseen ja 
yhteistyöhaluiseen asenteeseen; kehottaa 
lopuksi seuraavia puheenjohtajavaltioita 
Belgiaa ja Unkaria tekemään kaikkensa, 
jotta liittyminen voidaan toteuttaa 
mahdollisimman pian.

11. suhtautuu myönteisesti nykyisen 
puheenjohtajavaltion Espanjan 
sitoumukseen käsitellä liittymistä 
kiireellisenä asiana ja tähän liittyen 
Euroopan neuvoston myönteiseen ja 
yhteistyöhaluiseen asenteeseen; kehottaa 
lopuksi seuraavia puheenjohtajavaltioita 
Belgiaa ja Unkaria tekemään kaikkensa, 
jotta liittyminen voidaan toteuttaa 
mahdollisimman pian ja mahdollisimman 
yksinkertaisesti ja helposti, jotta unionin 
kansalaiset hyötyisivät mahdollisimman 
nopeasti unionin liittymisestä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen.

Or. fr

Tarkistus 29
Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. panee merkille, että EU:n 
liittyminen Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen voi merkitä sitä, 
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että sekä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimella (EIT) että 
Euroopan unionin tuomioistuimella on 
toimivalta tietyissä asioissa ja katsoo, että 
mahdollisuutta saattaa tällainen asia 
kummankin tuomioistuimen 
käsiteltäväksi ei pitäisi sallia.

Or. en


