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6.2.2019 A8-0051/1

Tarkistus 1
Morten Messerschmidt
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä
(2017/2089(INI))

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 27 a. korostaa, että kansallisen 
rajavalvonnan uudelleen käyttöön 
ottaminen ihmisoikeuksia täysin 
kunnioittaen on ylivoimaisesti useimmissa 
tapauksissa ollut välttämätöntä ja 
menestyksekästä, kun sillä on ehkäisty 
laittomia muuttajia, huumeita ja aseita 
ylittämästä jäsenvaltioiden rajoja; 
kehottaa komissiota tältä osin 
kunnioittamaan jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet valvoa rajojaan koko unionin 
edun nimissä;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/2

Tarkistus 2
Morten Messerschmidt
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä
(2017/2089(INI))

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 
6 artiklassa määrätään velvollisuudesta 
liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen; 
pyytää komissiota toteuttamaan tarvittavat 
toimet, joilla poistetaan liittymisprosessin 
loppuun saattamisen estävät oikeudelliset 
esteet, ja esittämään uuden 
sopimusluonnoksen unionin liittymisestä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
tarjoamalla myönteisiä ratkaisuja unionin 
tuomioistuimen 18. joulukuuta 2016 
antamassa lausunnossa 2/13 esitettyihin 
väitteisiin; katsoo, että prosessin loppuun 
saattaminen parantaisi unionin kansalaisten 
ja asukkaiden perusoikeuksien suojaa ja 
tarjoaisi lisävälineen ihmisoikeuksien 
toteuttamiseen eli mahdollisuuden valittaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 
ihmisoikeusloukkauksesta, joka johtuu 
EU:n oikeutta täytäntöönpanevan EU:n 
toimielimen tai jäsenvaltion teosta, jos se 
kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
soveltamisalaan; katsoo lisäksi, että 
unionin tuomioistuimen tätä alaa koskevan 
oikeuskäytännön lisäksi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö 
edistää näin ollen entisestään EU:n 
nykyistä ja tulevaa toimintaa, joka koskee 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista ja edistämistä 
kansalaisvapauksien ja oikeus- ja 
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sisäasioiden alalla; sisäasioiden alalla; pitää tässä yhteydessä 
valitettavana, että Euroopan unionin 
tuomioistuin ei ole vieläkään antanut 
tuomareille oikeutta ilmaista vapaasti 
eriäviä mielipiteitä, mikä on vastoin yhä 
poliittisempaa roolia, joka tuomioistuimen 
päätöksillä on; suhtautuu epäillen siihen, 
onko tämä politiikka perusteltavissa 
nykydemokratiassa; panee merkille, että 
Strasbourgissa sijaitseva Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on monen 
vuoden ajan sallinut eriäviä mielipiteitä, 
mikä on johtanut parempaan ja 
selkeämpään oikeuskäytäntöön;

Or. en


