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19.10.2016 A8-0283/3 

Tarkistus  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen 

2015/2254(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. toteaa, että jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien tehokkuuden 

parantaminen on yksi 

oikeusvaltioperiaatteen keskeisistä 

osatekijöistä ja erittäin tärkeä 

yhdenvertaisen kohtelun, hallinnollisten 

väärinkäytösten vuoksi määrättävien 

seuraamusten ja mielivaltaisuuden 

torjumisen kannalta ja että komissio katsoo 

sen olevan olennaisen tärkeä 

eurooppalaisen ohjausjakson eli 

talouspolitiikan unionin tason 

koordinoinnin vuotuisen syklin 

rakenteellisten uudistusten kannalta; 

toteaa, että oikeudellisen alan ammatin 

riippumattomuus on yksi vapaan ja 

demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä; 

N. toteaa, että jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmien tehokkuuden 

parantaminen on yksi 

oikeusvaltioperiaatteen keskeisistä 

osatekijöistä ja erittäin tärkeä 

yhdenvertaisen kohtelun, hallinnollisten 

väärinkäytösten vuoksi määrättävien 

seuraamusten ja mielivaltaisuuden 

torjumisen kannalta; toteaa, että 

oikeudellisen alan ammatin 

riippumattomuus on yksi vapaan ja 

demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Tarkistus  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen 

2015/2254(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suosittaa, että perussopimusten 

mahdolliseen muuttamiseen asti otetaan 

käyttöön demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskeva unionin 

järjestelmä, jonka osapuolia olisivat kaikki 

asianosaiset sidosryhmät, ja pyytää sen 

vuoksi komissiota tekemään syyskuuhun 

2017 mennessä SEUT-sopimuksen 295 

artiklan perusteella ehdotuksen 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevaksi unionin 

sopimukseksi toimielinten välisenä 

sopimuksena, jossa määrätään 

järjestelyistä, joilla helpotetaan unionin 

toimielinten ja jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä SEU-sopimuksen 7 artiklan 

puitteissa, jolla yhtenäistetään, 

yhdenmukaistetaan ja täydennetään 

nykyisiä mekanismeja liitteessä esitettyjen 

yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti ja 

johon sisällytetään mahdollisuus, että 

kaikki unionin toimielimet voivat 

halutessaan liittyä demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevaan 

unionin sopimukseen; 

1. suosittaa, että otetaan käyttöön 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskeva unionin 

järjestelmä, jonka osapuolia olisivat kaikki 

asianosaiset sidosryhmät, ja pyytää sen 

vuoksi komissiota tekemään syyskuuhun 

2017 mennessä SEUT-sopimuksen 295 

artiklan perusteella ehdotuksen 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevaksi unionin 

sopimukseksi toimielinten välisenä 

sopimuksena, jossa määrätään 

järjestelyistä, joilla helpotetaan unionin 

toimielinten ja jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä, jolla yhtenäistetään, 

yhdenmukaistetaan ja täydennetään 

nykyisiä mekanismeja liitteessä esitettyjen 

yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti; 

suosittaa, että luodaan erityinen sitova 

mekanismi, jolla demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva 

unionin sopimus ulotetaan kaikkiin 

unionin toimielimiin ja elimiin; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Tarkistus  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen 

2015/2254(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. suosittaa erityisesti, että 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevaan unionin 

sopimukseen sisällytetään 

ennaltaehkäiseviä ja korjaavia osia ja että 

sitä sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin 

jäsenvaltioihin sekä unionin kolmeen 

tärkeimpään toimielimeen toissijaisuus-, 

tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita 

noudattaen; 

3. suosittaa erityisesti, että 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevaan unionin 

sopimukseen sisällytetään 

ennaltaehkäiseviä ja korjaavia osia ja että 

sitä sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin 

jäsenvaltioihin sekä unionin toimielimiin 

toissijaisuus-, tarpeellisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita noudattaen; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Tarkistus  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen 

2015/2254(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. toteaa olevansa erittäin 

huolestunut euroryhmälle ominaisesta 

läpinäkyvyyden ja demokraattisen 

vastuuvelvollisuuden puutteesta; suosittaa 

soveltamaan demokratiaa, oikeusvaltiota 

ja perusoikeuksia koskevaa unionin 

sopimusta myös euroryhmään; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Tarkistus  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen 

2015/2254(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. muistuttaa, että rahoitus-, talous- 

ja sosiaalikriisillä sekä sen torjumiseksi 

hyväksytyillä toimilla on ollut voimakas 

vaikutus laajoihin väestönosiin; korostaa, 

että sosiaaliset oikeudet ovat 

perusoikeuksia, mikä tunnustetaan 

kansainvälisissä sopimuksissa, Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa, 

perusoikeuskirjassa ja Euroopan 

sosiaalisessa peruskirjassa; kehottaa siksi 

komissiota ottamaan asianmukaisesti 

huomioon sosiaaliset oikeudet 

ehdotuksessaan demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia 

koskevaksi unionin sopimukseksi ja 

täyttämään sosiaalisten tavoitteiden 

valtavirtaistamista koskevan velvoitteensa 

kaikissa EU:n aloitteissa SEUT-

sopimuksen 3 ja 9 artiklan mukaisesti; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Tarkistus  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen 

2015/2254(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – unionin tuomioistuimelle 

annetaan mahdollisuus tarkastella SEU-

sopimuksen 7 artiklan mukaisesti 

hyväksyttyjen päätösten täyttä oikeutusta 

muuttamalla SEUT-sopimuksen 

269 artiklaa; 

Or. en 

 

 


