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Tarkistus 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittaminen on demokratian ja 
perusoikeuksien toteutumisen 
ennakkoedellytys; toteaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen ylläpitäminen on 
ehdoton edellytys kaikkien 
perussopimuksissa määrättyjen ja 
johdetussa oikeudessa säädettyjen 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
toteuttamisessa; katsoo, että EU:n on 
osallistuttava oikeusvaltioperiaatetta 
koskevien kysymysten selvittämiseen aina, 
kun niitä ilmenee; ottaa huomioon, että 
jäsenvaltioiden kansalliset tuomioistuimet 
varmistavat, että unionin lainsäädännössä 
säädetyt oikeudet ja velvollisuudet pannaan 
tehokkaasti täytäntöön; katsoo, että 
jäsenvaltioiden riippumattomat ja 
tehokkaat oikeusjärjestelmät ovat 
olennaisen tärkeitä keskinäisen 
luottamuksen lujittamiseksi, sillä luottamus 
muodostaa perustan yhteiselle vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueelle, 
investointien kannalta suotuisalle 
toimintaympäristölle, pitkän aikavälin 
kasvulle ja EU:n taloudellisten etujen 
suojaamiselle;

G. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittaminen on demokratian ja 
perusoikeuksien toteutumisen 
ennakkoedellytys; toteaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen ylläpitäminen on 
ehdoton edellytys kaikkien 
perussopimuksissa määrättyjen ja 
johdetussa oikeudessa säädettyjen 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
toteuttamisessa; ottaa huomioon, että 
jäsenvaltioiden kansalliset tuomioistuimet 
varmistavat, että unionin lainsäädännössä 
säädetyt oikeudet ja velvollisuudet pannaan 
tehokkaasti täytäntöön; katsoo, että 
jäsenvaltioiden riippumattomat ja 
tehokkaat oikeusjärjestelmät ovat 
olennaisen tärkeitä keskinäisen 
luottamuksen lujittamiseksi, sillä luottamus 
muodostaa perustan yhteiselle vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueelle, 
investointien kannalta suotuisalle 
toimintaympäristölle, pitkän aikavälin 
kasvulle ja EU:n taloudellisten etujen 
suojaamiselle;
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Tarkistus 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että komission 
kertomuksen mukaan järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehty neuvoston 
puitepäätös 2008/841/YOS4 ei täytä 
lähentämisen välttämättömiä 
vähimmäisedellytyksiä rikollisjärjestön 
johtamisen ja siihen osallistumisen 
suhteen, vaan lähentäminen perustuu 
pelkästään järjestön määritelmään; ottaa 
huomioon, että puitepäätös antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden olla 
sisällyttämättä rikollisjärjestön käsitettä 
kansalliseen lainsäädäntöönsä ja jatkaa 
nykyisen kansallisen rikoslainsäädännön 
soveltamista soveltamalla yleisiä sääntöjä 
osallistumisesta tiettyihin rikoksiin ja 
niihin varautumisesta, ja katsoo, että 
tämän seurauksena puitepäätöksen 
käytännön täytäntöönpanossa voisi ilmetä 
uusia eroja;

____________________

4 Komission kertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta 24. lokakuuta 
2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2008/841/YOS 10 artiklan mukaisesti 
(COM(2016)0448).

L. ottaa huomioon, että 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
tehty neuvoston puitepäätös 
2008/841/YOS4 antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden jatkaa nykyisen 
kansallisen rikoslainsäädännön 
soveltamista ja samalla kannustaa niitä 
tekemään yhteistyötä;

____________________

4 Komission kertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta 24. lokakuuta 
2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2008/841/YOS 10 artiklan mukaisesti 
(COM(2016)0448).

Or. en



AM\1222151FI.docx PE662.822v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

13.1.2021 A9-0270/3

Tarkistus 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että pakolaiskriisi 
on osoittanut olevan tarpeen uudistaa 
pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken; 
ottaa huomioon, että hätätilanteessa 
sovellettava siirtojärjestelmä 
turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi 
Italiasta ja Kreikasta ovat osoittautuneet 
tehottomiksi ja että niihin on liittynyt 
etenkin alaikäisiin ja erityisesti ilman 
huoltajaa oleviin alaikäisiin kohdistuvia 
vakavia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia; 
ottaa huomioon, että komissio on 
käynnistänyt rikkomusmenettelyt Tšekkiä, 
Puolaa ja Unkaria vastaan, koska ne ovat 
kieltäytyneet noudattamasta 
siirtopäätöksiä;

M. ottaa huomioon, että pakolaiskriisi 
on osoittanut tarpeen estää tehokkaammin  
laajamittaista muuttoliikettä, jonka 
uhriksi Euroopan unioni on joutunut, 
erityisesti toteuttamalla tehokkaampia 
toimia ihmissalakuljettajien verkostoja ja 
näitä auttavia maita ja kansalaisjärjestöjä 
vastaan;
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Tarkistus 4
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että Schengenin 
rajasäännöstön mukaan sisärajatarkastusten 
väliaikainen palauttaminen on sallittua 
vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
viimeisenä keinona; ottaa huomioon, että 
monet jäsenvaltiot ovat rikkoneet sääntöjä 
jatkaessaan rajavalvontaa ilman 
asianmukaisia perusteita; ottaa huomioon, 
että komissio ei ole pitänyt asianmukaisena 
käynnistää rikkomusmenettelyjä näitä 
jäsenvaltioita vastaan;

N. ottaa huomioon, että Schengenin 
rajasäännöstön mukaan sisärajatarkastusten 
väliaikainen palauttaminen on sallittua 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, että monet 
jäsenvaltiot ovat aiheellisesti hyödyntäneet 
tätä mahdollisuutta ja että komissio ei ole 
pitänyt asianmukaisena käynnistää 
rikkomusmenettelyjä näitä jäsenvaltioita 
vastaan EU:n lainsäädännön 
rikkomisesta;

Or. en
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Tarkistus 5
Gunnar Beck
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
vuosikertomuksiin 2017, 2018 ja 2019 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta, maakohtaiset 
kertomukset mukaan luettuina; katsoo, että 
nämä vuosikertomukset, vetoomusoikeus 
ja eurooppalainen kansalaisaloite ovat 
arvokkaita työkaluja, joiden avulla EU:n 
lainsäätäjät voivat tunnistaa mahdollisia 
puutteita; on tyytyväinen komission 
sitoumukseen antaa runsaasti painoarvoa 
kansalaisten, yritysten ja muiden 
sidosryhmien panokselle unionin 
lainsäädäntöön kohdistuvien rikkomusten 
havaitsemiseen; kehottaa komissiota 
tehostamaan sen antamista 
vuosikertomuksista käytävää julkista 
keskustelua;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
vuosikertomuksiin 2017, 2018 ja 2019 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta, maakohtaiset 
kertomukset mukaan luettuina; katsoo, että 
nämä vuosikertomukset, vetoomusoikeus 
ja eurooppalainen kansalaisaloite ovat 
arvokkaita työkaluja, joiden avulla EU:n 
lainsäätäjät voivat tunnistaa mahdollisia 
puutteita; toteaa, että komission 
ensimmäinen oikeusvaltiokertomus 
vaikuttaa hieman valikoivalta, eli siinä ei 
käsitellä kaikkia mieleen tulevia 
kysymyksiä, vaan se vaikuttaa perustuvan 
valmiiseen asialistaan niin, että siinä 
käsitellään Unkarissa tapahtuneita 
rikkomuksia, muttei välttämättä niinkään 
paljon muissa jäsenvaltioissa tapahtuneita 
rikkomuksia; katsoo, että kertomuksessa 
voisi myös yksilöidä mahdollisia 
ongelmia, joita liittyy EU:n 
lainsäädännön soveltamiseen EU:ssa ja 
sen toimielimissä ja niiden kautta siltä 
osin kuin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin ei käsittele 
niitä, erityisesti silloin, kun EU hankkii 
lisää toimivaltaa aloilla, jotka kuuluivat 
aiemmin jäsenvaltioiden toimivaltaan;
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Tarkistus 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille niiden vetoomusten 
huomattavan määrän, joissa tuodaan esiin 
kansalaisten huoli oikeusvaltioperiaatteen 
väitetyistä loukkauksista jäsenvaltioissa, ja 
pitää myönteisenä, että kansalaiset 
osallistuvat käyttämällä oikeuksiaan; 
katsoo, että tällainen seuranta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tunnistaa 
ja estää oikeusvaltioon ja EU:n 
kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin 
kohdistuvat riskit ennen kuin ne 
edellyttävät virallisia toimia; suhtautuu 
tältä osin myönteisesti komission 
ensimmäiseen vuotuiseen 
oikeusvaltiokertomukseen, joka on uusi 
ennaltaehkäisevä väline ja osa uutta 
vuotuista eurooppalaista 
oikeusvaltiomekanismia; tuo uudelleen 
julki tukensa sellaisen demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n mekanismin perustamiselle, jota 
hallinnoidaan toimielinten sopimuksella;

2. panee merkille niiden vetoomusten 
huomattavan määrän, joissa tuodaan esiin 
kansalaisten huoli oikeusvaltioperiaatteen 
väitetyistä loukkauksista jäsenvaltioissa, ja 
pitää myönteisenä, että kansalaiset 
osallistuvat käyttämällä oikeuksiaan; 
katsoo, että tällainen seuranta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tunnistaa 
ja estää oikeusvaltioon ja EU:n 
kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin 
kohdistuvat riskit ennen kuin ne 
edellyttävät virallisia toimia; 
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Tarkistus 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen ratkaisevaa roolia 
ainoana elimenä, joka on vastuussa 
unionin oikeuden pätevyydestä 
päättämisestä ja joka varmistaa näin 
unionin oikeuden asianmukaisen 
tulkinnan ja soveltamisen EU:n 
toimielimissä ja jäsenvaltioissa; 
muistuttaa, että 
ennakkoratkaisumenettely on unionin 
oikeuden perusmekanismi, joka auttaa 
selventämään, miten unionin oikeutta on 
tulkittava ja sovellettava; kannustaa 
kansallisia tuomioistuimia saattamaan 
asioita Euroopan unionin tuomioistuimen 
käsiteltäväksi, kun niissä on 
epäselvyyksiä, ja välttämään näin 
rikkomusmenettelyt;

Poistetaan.
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Tarkistus 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitoring the application of EU law 2017, 2018 and 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että täytäntöönpanon 
puutteellinen valvonta paitsi heikentää 
sisämarkkinoiden toimivuutta myös 
vaikuttaa suoraan yksilön oikeuksiin ja 
siten unionin uskottavuuteen ja imagoon; 
katsoo, että rikkomusmenettelyjen suuri 
määrä osoittaa, että unionin lainsäädännön 
oikea-aikainen, asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen jäsenvaltioissa on edelleen 
suuri haaste ja ensisijainen tavoite; 
kehottaa komissiota antamaan enemmän 
tietoa perusteista, joita sovelletaan 
vuonna 2017 käyttöön otetussa uudessa 
menetelmässä, jonka tavoitteena on 
määrittää unionin oikeuden vakavimmat 
rikkomiset ja siitä tehdyt kantelut; pitää 
valitettavana, että menettelyjen määrän 
kasvu on johtanut vuodesta 2017 alkaen 
mahdollisten unionin oikeuden rikkomisten 
tutkinta-ajan jatkuvaan pitenemiseen; 
kehottaa komissiota lyhentämään 
kantelujen ja rikkomusmenettelyjen 
keskimääräistä käsittelyaikaa; kehottaa 
komissiota tarvittaessa lyhentämään 
merkittävästi aikaa, joka kuluu jäsenvaltion 
tapauksen ottamiseen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi SEUT-sopimuksen 258 ja 
260 artiklan mukaisesti;

8. korostaa, että täytäntöönpanon 
puutteellinen valvonta heikentää 
sisämarkkinoiden toimivuutta; katsoo, että 
rikkomusmenettelyjen suuri määrä 
osoittaa, että unionin lainsäädännön oikea-
aikainen, asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen jäsenvaltioissa on edelleen 
suuri haaste ja ensisijainen tavoite; 
kehottaa komissiota antamaan enemmän 
tietoa perusteista, joita sovelletaan 
vuonna 2017 käyttöön otetussa uudessa 
menetelmässä, jonka tavoitteena on 
määrittää unionin oikeuden vakavimmat 
rikkomiset ja siitä tehdyt kantelut; pitää 
valitettavana, että menettelyjen määrän 
kasvu on johtanut vuodesta 2017 alkaen 
mahdollisten unionin oikeuden rikkomisten 
tutkinta-ajan jatkuvaan pitenemiseen; 
kehottaa komissiota lyhentämään 
kantelujen ja rikkomusmenettelyjen 
keskimääräistä käsittelyaikaa; kehottaa 
komissiota tarvittaessa lyhentämään 
merkittävästi aikaa, joka kuluu jäsenvaltion 
tapauksen ottamiseen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi SEUT-sopimuksen 258 ja 
260 artiklan mukaisesti;
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Tarkistus 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. antaa tunnustusta Euroopan 
komission tekemästä työstä ja 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta; 
korostaa kansallisten parlamenttien ja 
tarvittaessa alueellisten parlamenttien 
keskeistä roolia EU:n säädösesitysten 
laadinnan valvonnassa; toteaa, että 
nykyisiä yhteistyömuotoja kansallisten 
parlamenttien kanssa voitaisiin parantaa; 
pitää valitettavana toissijaisuuden 
valvontamekanismia koskevan menettelyn 
nykyistä rakennetta, joka pakottaa 
kansallisten parlamenttien Eurooppa-
asioista vastaavat valiokunnat käyttämään 
kohtuuttomasti aikaa teknisiin ja 
oikeudellisiin arviointeihin, joilla on lyhyet 
määräajat; ehdottaa näiden mekanismien 
tarkistamista, jotta niistä voidaan tehdä 
toimivampia ja tehokkaampia ja jotta 
voidaan kehittää poliittisempi 
lähestymistapa toissijaisuusperiaatteen 
valvontaan kaikkialla EU:ssa; ehdottaa 
Euroopan alueiden komitean ottamista 
alue- ja paikallisviranomaisten edustajana 
tiiviimmin mukaan suhteellisuusperiaatteen 
valvontaan;

11. antaa tunnustusta Euroopan 
komission tekemästä työstä ja toteaa, että 
kaikkien EU:n toimielinten on 
noudatettava tiukasti 
toissijaisuusperiaatetta ja jäsenvaltioiden 
on pantava se täytäntöön 
tuomioistuimessa; korostaa kansallisten 
parlamenttien ja tarvittaessa alueellisten 
parlamenttien keskeistä roolia EU:n 
säädösesitysten laadinnan valvonnassa; 
toteaa, että nykyisiä yhteistyömuotoja 
kansallisten parlamenttien kanssa voitaisiin 
parantaa; pitää valitettavana toissijaisuuden 
valvontamekanismia koskevan menettelyn 
nykyistä rakennetta, joka pakottaa 
kansallisten parlamenttien Eurooppa-
asioista vastaavat valiokunnat käyttämään 
kohtuuttomasti aikaa teknisiin ja 
oikeudellisiin arviointeihin, joilla on lyhyet 
määräajat; ehdottaa näiden mekanismien 
tarkistamista, jotta niistä voidaan tehdä 
toimivampia ja tehokkaampia ja jotta 
voidaan kehittää poliittisempi 
lähestymistapa toissijaisuusperiaatteen 
valvontaan kaikkialla EU:ssa; ehdottaa 
Euroopan alueiden komitean ottamista 
alue- ja paikallisviranomaisten ja 
jäsenvaltioiden edustajana tiiviimmin 
mukaan suhteellisuusperiaatteen 
valvontaan;
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Tarkistus 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
(2019/2132(INI))

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä ja viidettä rahanpesun 
vastaista direktiiviä täytäntöön; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan kyseiset 
direktiivit kiireellisesti ja asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöään; pitää 
myönteisenä sitä, että komissio on 
hyväksynyt tiedonannon ”Rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan 
EU:n kehyksen täytäntöönpanon 
parantaminen”, joka yhdessä useiden 
julkaistujen kertomusten kanssa voi auttaa 
EU:n ja kansallisia viranomaisia torjumaan 
paremmin rahanpesua, terrorismin 
rahoitukseen liittyvä riski mukaan luettuna;

12. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä ja viidettä rahanpesun 
vastaista direktiiviä täytäntöön; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan kyseiset 
direktiivit kiireellisesti ja asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöään; pitää 
myönteisenä sitä, että komissio on 
hyväksynyt tiedonannon ”Rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan 
EU:n kehyksen täytäntöönpanon 
parantaminen”, joka yhdessä useiden 
julkaistujen kertomusten kanssa voi auttaa 
EU:n ja kansallisia viranomaisia torjumaan 
paremmin rahoituslaitosten, muiden 
monikansallisten yritysten, 
kansalaisjärjestöjen ja kolmansien 
maiden rahoittamien säätiöiden ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjen harjoittamaa 
rahanpesua, terrorismin rahoitukseen 
liittyvä riski mukaan luettuna;

Or. en


