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Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 Riippumattomien asiantuntijoiden paneeli 

 1. Komissio perustaa riippumattomien 

asiantuntijoiden paneelin (jäljempänä 

’paneeli’). Paneeli koostuu 

valtiosääntöoikeuden sekä rahoitus- ja 

budjettiasioiden riippumattomista 

asiantuntijoista. Kunkin jäsenvaltion 

kansallinen parlamentti nimittää yhden 

jäsenen, ja Euroopan parlamentti 

nimittää kymmenen asiantuntijaa. 

Paneelin kokoonpanossa on varmistettava 

tasapainoinen sukupuolijakauma. 

 Tarvittaessa paneeliin voidaan kutsua 6 

kohdassa tarkoitettua työjärjestystä 

noudattaen tarkkailijoiksi edustajia 

asiaan liittyvistä organisaatioista ja 

verkostoista, joita ovat esimerkiksi 

eurooppalaisten tiedeakatemioiden 

yhteistyöorganisaatio, kansallisten 

ihmisoikeuselinten eurooppalainen 

verkosto, Euroopan neuvoston elimet, 

oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva 

Euroopan neuvoston pysyvä komitea, 

Euroopan unionin asianajajaliittojen 

neuvosto, Tax Justice Network, 

Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan 

turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö sekä 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
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järjestö. 

 2. Paneelin neuvoa-antavilla tehtävillä 

pyritään auttamaan komissiota sellaisten 

oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 

jossakin jäsenvaltiossa kohdistuvien 

yleisten puutteiden havaitsemisessa, jotka 

vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa 

haitallisesti moitteettoman varainhoidon 

periaatteisiin tai unionin taloudellisten 

etujen suojaamiseen. Paneeli arvioi 

vuosittain tilannetta kaikissa 

jäsenvaltioissa määrällisten ja 

laadullisten perusteiden ja tietojen 

perusteella ottaen asianmukaisella tavalla 

huomioon 5 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot ja ohjauksen. 

 3. Euroopan parlamentti käy yhdessä 

kansallisten parlamenttien kanssa 

paneelin laatimaa arviointia koskevan 

vuotuisen seurantakeskustelun. 

 4. Paneeli voi osana neuvoa-antavaa 

tehtäväänsä ja 2 kohdassa tarkoitettujen 

tarkastelujen tulokset huomioon ottaen 

antaa lausunnon oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamiseen jäsenvaltiossa 

kohdistuvasta yleisestä puutteesta. 

Paneelin on lausuntoa antaessaan 

pyrittävä yhteisymmärrykseen. Jos 

yhteisymmärrystä ei voida saavuttaa, 

paneeli esittää lausuntonsa jäsentensä 

yksinkertaisella enemmistöllä. 

 5. Kun komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksiä 5 artiklan 6 

kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 

se ottaa huomioon kaikki asiaa koskevat 

lausunnot, jotka paneeli on esittänyt 

tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

 6. Paneeli valitsee puheenjohtajansa 

jäsentensä keskuudesta. Paneeli vahvistaa 

oman työjärjestyksensä. 

Or. en 

 


