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Tarkistus  1 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Tukholman ohjelman toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman yksityis-, kauppa- ja 

perheoikeuteen sekä kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyvät näkökohdat 

KOM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. painottaa, että unionin oikeuden on 

palveltava kansalaisia, erityisesti 

perheoikeuden ja väestökirjanpidon alalla, 

N. painottaa, että unionin oikeuden on 

palveltava kansalaisia, erityisesti 

perheoikeuden ja väestökirjanpidon alalla, 

toissijaisuusperiaatetta täysimääräisesti 

kunnioittaen, 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Tukholman ohjelman toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman yksityis-, kauppa- ja 

perheoikeuteen sekä kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyvät näkökohdat 

KOM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. korostaa, että on varmistettava 

kansallisten viranomaisten antamien 

asiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen; 

panee tyytyväisenä merkille komission 

pyrkimykset saada kansalaiset käyttämään 

vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan 

ja tukee voimakkaasti suunnitelmia 

mahdollistaa väestörekisteriasiakirjojen 

vaikutusten vastavuoroinen 

tunnustaminen; kehottaa lisätoimiin 

esteiden poistamiseksi niiden henkilöiden 

tieltä, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen 

liikkuvuuteen, erityisesti kun on kyse 

sellaisten sosiaalietuuksien saatavuudesta, 

joihin heillä on oikeus, sekä 

äänestysoikeudesta kunnallisvaaleissa;  

40. korostaa, että on varmistettava 

kansallisten viranomaisten antamien 

asiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen; 

panee tyytyväisenä merkille komission 

pyrkimykset saada kansalaiset käyttämään 

vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan; 

kehottaa lisätoimiin esteiden poistamiseksi 

niiden henkilöiden tieltä, jotka käyttävät 

oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, 

erityisesti kun on kyse sellaisten 

sosiaalietuuksien saatavuudesta, joihin 

heillä on oikeus, sekä äänestysoikeudesta 

kunnallisvaaleissa; tunnustaa 

jäsenvaltioiden suvereniteetin 

perheoikeudellisissa asioissa; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Tukholman ohjelman toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman yksityis-, kauppa- ja 

perheoikeuteen sekä kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyvät näkökohdat 

KOM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. korostaa, että toissijaisuuden 

periaatetta olisi noudatettava erityisesti 

perheoikeudellisissa toimenpiteissä, joilla 

on rajat ylittäviä vaikutuksia, kuten 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa 

selvästi todetaan; 

Or. en 

 

 


