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Tarkistus 1
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– katsoo, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien riippumattomuus, 
laatu ja tehokkuus ovat ratkaisevan 
tärkeitä tehokkaan oikeuden 
saavuttamiseksi kansalaisten ja yritysten 
kannalta siviili-, kauppa- ja hallinto-
oikeudellisissa asioissa; ottaa huomioon, 
että EU:n oikeusalan tulostaulu tarjoaa 
merkittäviä tietoja näistä muuttujista ja 
on vertailuväline;

Or. en

Tarkistus 2
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon, että SEU-
sopimuksen 6 artiklassa todetaan, että 
unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja 
periaatteet, jotka esitetään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa 
(perusoikeuskirja), jolla on sama 
oikeudellinen arvo kuin 
perussopimuksilla; ottaa huomioon, että 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
ohjauksessa jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaiset soveltavat 
perusoikeuskirjaa ainoastaan pannessaan 
täytäntöön unionin lainsäädäntöä, mutta 
yhteisen oikeus-, oikeudenkäyttö- ja 
oikeusvaltiokulttuurin edistämiseksi on 
tärkeää, että perusoikeuskirjassa 
vahvistetut oikeudet otetaan aina 
huomioon myös yksityisoikeudellisissa ja 
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hallinnollisissa menettelyissä;

Or. en

Tarkistus 3
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-sopimuksen 
7 artiklaa;

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvat uhat ja puuttumaan 
niihin ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy 
selvä vaara ja olisi sovellettava SEU-
sopimuksen 7 artiklaa; panee merkille, että 
unionilla ei ole oikeudellisesti sitovaa 
järjestelmää, jonka avulla voitaisiin 
valvoa säännöllisesti unionin arvojen 
noudattamista jäsenvaltioissa ja unionin 
toimielimissä; katsoo, että tällaisen 
mahdollisen mekanismin 
päätarkoituksena olisi oltava näiden 
arvojen vakavan loukkaamisen selvän 
vaaran ehkäiseminen ja siihen 
puuttuminen; katsoo tässä yhteydessä, 
että kaikissa tulevissa ehdotuksissa 
toimielinten väliseksi sopimukseksi 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevasta unionin 
sopimuksesta olisi painotettava 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia 
elementtejä;

Or. en

Tarkistus 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-
sopimuksen 7 artiklaa;

1. hylkää ehdotuksen demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
unionin järjestelmän perustamisesta; 
toteaa, että jos demokratiaa, oikeusvaltiota 
ja perusoikeuksia koskeva unionin 
järjestelmä perustetaan, sillä ei pitäisi 
ennakoida tai pyrkiä ehkäisemään 
ajatusrikoksia tai oletettuja uhkia, jotka 
kohdistuvat Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa 
ilmoitettuihin unionin arvoihin, vaan 
järjestelmä olisi käynnistettävä vain, jos 
sellaisen arvon loukkaaminen, joka on 
kirjattu myös kaikkien jäsenvaltioiden 
perustuslakeihin, on vahvistettu 
komission tekemässä 
todennäköisyysarvioinnissa; toteaa, että 
komission on annettava perusteltu 
kertomusennen kuin mitään toimia 
voidaan toteuttaa;

Or. en

Tarkistus 5
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-sopimuksen 
7 artiklaa;

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvat uhat ja puuttumaan 
niihin ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy 
tällaisten arvojen rikkomista koskeva 
selvä vaara ja olisi sovellettava SEU-
sopimuksen 7 artiklaa; muistuttaa, että 
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EU:n arvojen noudattamatta jättäminen 
voi vaikuttaa kielteisesti itse Euroopan 
yhdentymishankkeeseen, erityisesti kun 
on kyse Euroopan unionin kansalaisten 
perusoikeuksista, mikä heikentää 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;

Or. ro

Tarkistus 6
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-sopimuksen 
7 artiklaa;

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvat uhat ja puuttumaan 
niihin ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy 
selvä vaara ja olisi sovellettava SEU-
sopimuksen 7 artiklaa; katsoo, että 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen 
valvonnan jäsenvaltioissa ja sitä 
koskevien suositusten julkaisemisen olisi 
perustuttava pätevistä, riippumattomista 
ja puolueettomista asiantuntijoista 
koostuvan paneelin työhön;

Or. fr

Tarkistus 7
József Szájer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 1. katsoo, että demokratiaa, 
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oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-
sopimuksen 7 artiklaa;

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvat uhat yhtäläisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa ja myös unionin 
toimielimissä sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta SEU-sopimuksen 5 artiklan 
soveltamista ja ottaen huomioon SEU-
sopimuksen 4 artiklan ja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen;

Or. en

Tarkistus 8
Geoffroy Didier

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-
sopimuksen 7 artiklaa;

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvat uhat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta SEU-
sopimuksen 5 artiklan soveltamista ja 
ottaen huomioon toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen;

Or. en

Tarkistus 9
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-sopimuksen 
7 artiklaa;

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvat uhat ja puuttumaan 
niihin ennen kuin jäsenvaltiossa tai 
jäsenvaltion osassa syntyy selvä vaara ja 
olisi sovellettava SEU-sopimuksen 
7 artiklaa;

Or. es

Tarkistus 10
Emil Radev

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-sopimuksen 
7 artiklaa;

1. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä varautumaan toimenpiteisiin, 
joilla ehkäistään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvat uhat ja puututaan 
niihin ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy 
selvä vaara ja olisi sovellettava SEU-
sopimuksen 7 artiklaa;

Or. bg

Tarkistus 11
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että demokratiaa, 1. katsoo, että demokratiaa, 
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oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unioninjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 
artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin 
kohdistuvat uhat ja puuttumaan niihin 
ennen kuin jäsenvaltiossa syntyy selvä 
vaara ja olisi sovellettava SEU-sopimuksen 
7 artiklaa;

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalla 
unionin järjestelmällä olisi ensisijaisesti 
pyrittävä ehkäisemään kaikki Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklassa vahvistettuihin mihin tahansa 
unionin arvoihin kohdistuvat uhat ja 
puuttumaan niihin ennen kuin 
jäsenvaltiossa syntyy selvä vaara ja olisi 
sovellettava SEU-sopimuksen 7 artiklaa;

Or. fr

Tarkistus 12
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa jälleen kerran, että EU 
tarvitsee edelleen tehokkaampia 
oikeudellisia välineitä SEU-sopimuksen 
2 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
yhteisiin arvoihin, periaatteisiin ja 
oikeuksiin kohdistuvien uhkien ja 
loukkausten ehkäisemiseksi ja niihin 
puuttumiseksi; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että Euroopan parlamentti on 
jo esittänyt kauaskantoisen ehdotuksen, 
jonka tarkoituksena on perustaa 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskeva objektiivinen, 
puolueeton, näyttöön perustuva ja 
syrjimätön EU:n järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 13
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota 
perussopimusten valvojana vahvistamaan 
entisestään perusoikeuskirjan 
soveltamista koskevaa vuosittaista 
raportointiaan käynnistämällä seurannan 
ja vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa 
tulevan demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan järjestelmän 
puitteissa, jotta voidaan varmistaa, että 
siviili-, hallinto-, kauppa- ja 
prosessioikeutta koskevat kansalliset 
lainsäädännölliset ja oikeudelliset 
toimenpiteet ja käytännöt ovat 
perusoikeuskirjan määräysten mukaisia;

Or. en

Tarkistus 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että yhdistysten, 
ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien 
ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
olisi oltava erottamaton osa prosessia, 
joka koskee oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisen seurantaa ja 
riippumattomien asiantuntijoiden 
paneelin suositusten julkaisemista;

Or. fr

Tarkistus 15
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on varmistettava 
täysi objektiivisuus laadittaessa 
arviointimittareita ja -kriteereitä osana 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevaa järjestelmää, 
jotta estetään kaksoisstandardien 
syntyminen ja valvonnan keskittäminen 
tiettyihin jäsenvaltioihin puhtaasti 
poliittisista syistä;

Or. pl

Tarkistus 16
Caterina Chinnici

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että oikeusvaltion 
käsitteeseen sisältyvät muun muassa 
laillisuuden, oikeusvarmuuden, 
toimeenpanovallan käyttäjien 
mielivaltaisuuden kiellon, 
riippumattomien ja puolueettomien 
tuomioistuinten takaaman tehokkaan 
oikeussuojan ja vallanjaon periaatteet 
sekä yhdenvertaisuutta lain edessä 
koskeva periaate;

Or. en

Tarkistus 17
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. suhtautuu myönteisesti komission 
toteuttamiin toimiin horisontaalisen 
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seurantajärjestelmän perustamiseksi – 
oikeusvaltioperiaatteen tarkastelusyklin 
muodossa – jotta voidaan valvoa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista 
EU:n tasolla, mutta kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen tällaista ehdotusta 
SEUT-sopimuksen 295 artiklan puitteissa, 
kuten parlamentti on toistuvasti pyytänyt; 
katsoo, että tällainen järjestely edistäisi 
parempaa koordinointia EU:n 
toimielinten välillä ja tarjoaisi selkeät 
säännöt toimielinten väliselle yhteistyölle, 
tehtäville ja vastuille;

Or. en

Tarkistus 18
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän olisi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
4 artiklan mukaisesti perustuttava 
jäsenvaltioiden kansallisten identiteettien 
sekä poliittisten, perustuslaillisten ja 
oikeudellisten perusrakenteiden 
kunnioittamiseen;

Or. pl

Tarkistus 19
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää erittäin tärkeänä, että 
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järjestelmän mukainen säännöllinen 
uudelleentarkastelu perustuu 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien erottamattomaan 
suhteeseen, joka kattaa kaikki 
näkökohdat, jotka luetellaan parlamentin 
ehdotuksen demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevaa Euroopan 
unionin sopimusta koskevaksi 
toimielinten väliseksi sopimukseksi 
7 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 20
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. kehottaa komissiota harkitsemaan 
uudelleen arviotaan sellaisen 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuvan edustavan paneelin 
perustamisesta, joka tukee demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia 
koskevan vuosikertomuksen laatimista, 
keinona vahvistaa säännöllisen 
arvioinnin todellista ja koettua 
objektiivisuutta ja riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 21
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
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välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että oikeuslaitoksen 
riippumattomuus on olennainen osa 
oikeudellista päätöksentekoa ja vaatimus, 
joka perustuu SEU-sopimuksen 
19 artiklassa vahvistettuun tehokkaan 
oikeussuojan periaatteeseen; korostaa, 
että jokainen kansallinen tuomioistuin on 
myös EU:n tuomioistuin, kun se soveltaa 
unionin oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus; kehottaa komissiota 
käyttämään kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä vastustaakseen kansallisten 
hallitusten mahdollisia pyrkimyksiä 
vaarantaa oikeuslaitoksensa 
riippumattomuus ja kehottaa sitä 
tiedottamaan parlamentille hyvissä ajoin 
tällaisesta tilanteesta; panee merkille 
vuonna 2020 julkaistun EU:n oikeusalan 
tulostaulun päätelmän, jonka mukaan 
kansalaiset aivan oikein pitävät 
hallituksen ja poliitikkojen asioihin 
sekaantumista pääasiallisena syynä 
oikeusjärjestelmiensä riippumattomuuden 
puutteeseen; katsoo tässä yhteydessä, että 
vallanjaon periaatteesta seuraa, että 
tuomareille määrättäviä 
kurinpitoseuraamuksia tutkivat ja niistä 
päättävät henkilöt olisi nimitettävä 
tavalla, johon ei kohdistu poliittista 
vaikutusta, ja katsoo, että muiden 
tuomarien olisi ehdotettava nykyisten 
kansallisten tuomarineuvostojen jäseniä 
ja valittava heidät;

Or. en

Tarkistus 22
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Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

2. korostaa, että kaikkien 
jäsenvaltioiden viranomaisten on aina 
toimittava lain asettamissa rajoissa ja 
kunnioitettava demokratian perusarvoihin 
perustuvia arvoja ja niitä valvomassa on 
oltava riippumaton ja puolueeton 
oikeuslaitos, joka on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia, 
sekä aineellisia että menettelyllisiä 
oikeuksia, suojellaan; korostaa, että 
jokainen kansallinen tuomioistuin on myös 
EU:n tuomioistuin ja on vastuussa sekä 
unionin oikeuden soveltamisesta että 
SEUT-sopimuksen 267 artiklan mukaisen 
ennakkoratkaisumenettelyn 
käynnistämisestä, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus 
unionin oikeuden soveltamisessa; on 
huolissaan siitä, että viimeaikaiset 
hyökkäykset oikeusvaltiota vastaan ovat 
koostuneet pääasiassa yrityksistä vaarantaa 
oikeuslaitoksen riippumattomuus ja ne 
asettavat kyseenalaiseksi Euroopan 
unionin toiminnan oikeudellisen, 
poliittisen ja taloudellisen perustan;

Or. ro

Tarkistus 23
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; toistaa kehotuksensa korvata 
olemassa olevat, näiden kysymysten 
seurantaa koskevat osittain sovellettavat 
välineet, kuten Romaniaa ja Bulgariaa 
koskeva yhteistyö- ja seurantamekanismi, 
kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavalla 
perusteellisella ja yhdenmukaistetulla 
analyysillä; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 24
Christian Sagartz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten ja asianajajien 
riippumattomuutta koskeva vaatimus on 
olennainen osa perusoikeutta tehokkaaseen 
oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin sekä sen varmistamista, 
että kaikkia unionin oikeudesta johtuvia 
oikeuksia suojellaan; korostaa, että 



AM\1210302FI.docx 17/52 PE655.686v01-00

FI

kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

jokainen kansallinen tuomioistuin on myös 
EU:n tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus; painottaa, että kaikilla 
kansalaisilla on oikeus saada neuvoja ja 
antaa riippumattoman asianajajan 
puolustaa ja edustaa itseään 
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 25
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan;

Or. pl

Tarkistus 26
Gilles Lebreton, Gunnar Beck
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta;

Or. fr

Tarkistus 27
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta, ja että kaikkien muiden 
kansallisten ja unionin tuomioistuinten 
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vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

on kunnioitettava niiden tekemiä 
päätöksiä ja taattava ne; on huolissaan 
siitä, että viimeaikaiset hyökkäykset 
oikeusvaltiota vastaan ovat koostuneet 
pääasiassa yrityksistä vaarantaa 
oikeuslaitoksen riippumattomuus;

Or. es

Tarkistus 28
Geoffroy Didier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos, oikeusvarmuus, 
oikeussuojan saatavuus sekä 
syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus lain 
edessä ovat oikeusvaltion välttämätön 
kulmakivi; painottaa, että tuomioistuinten 
riippumattomuutta koskeva vaatimus on 
olennainen osa perusoikeutta tehokkaaseen 
oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin sekä sen varmistamista, 
että kaikkia unionin oikeudesta johtuvia 
oikeuksia suojellaan; korostaa, että 
jokainen kansallinen tuomioistuin on myös 
EU:n tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; kehottaa pyrkimään siihen, että 
vältetään mahdolliset hyökkäykset 
oikeusvaltiota vastaan, esimerkiksi 
hyökkäykset, jotka koostuvat yrityksistä 
vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 29
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuus;

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos, joka on 
riippumaton ja puolueeton myös EU-
mielisistä ja yhdentymisintoisista 
intresseistä, on oikeusvaltion välttämätön 
kulmakivi; painottaa, että tuomioistuinten 
riippumattomuutta koskeva vaatimus on 
olennainen osa perusoikeutta tehokkaaseen 
oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin sekä sen varmistamista, 
että kaikkia unionin lainsäädännössä 
taattuja oikeuksia suojellaan; korostaa, että 
jokaisen kansallisen tuomioistuimen olisi 
suojeltava kansallista perustuslakia 
unionin oikeuden tulkinnoilta, joilla 
ylitetään toimivallan rajat;

Or. en

Tarkistus 30
József Szájer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos on oikeusvaltion 
välttämätön kulmakivi; painottaa, että 
tuomioistuinten riippumattomuutta 
koskeva vaatimus on olennainen osa 
perusoikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan 
ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
sekä sen varmistamista, että kaikkia 
unionin oikeudesta johtuvia oikeuksia 
suojellaan; korostaa, että jokainen 
kansallinen tuomioistuin on myös EU:n 
tuomioistuin, kun se soveltaa unionin 
oikeutta; on huolissaan siitä, että 
viimeaikaiset hyökkäykset oikeusvaltiota 
vastaan ovat koostuneet pääasiassa 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 

2. korostaa, että riippumaton ja 
puolueeton oikeuslaitos, oikeusvarmuus, 
oikeussuojan saatavuus sekä 
syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus lain 
edessä ovat oikeusvaltion välttämätön 
kulmakivi; painottaa, että tuomioistuinten 
riippumattomuutta koskeva vaatimus on 
olennainen osa perusoikeutta tehokkaaseen 
oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin sekä sen varmistamista, 
että kaikkia unionin oikeudesta johtuvia 
oikeuksia suojellaan; kehottaa pyrkimään 
siihen, että vältetään mahdolliset 
hyökkäykset oikeusvaltiota vastaan, 
erityisesti hyökkäykset, jotka koostuvat 
yrityksistä vaarantaa oikeuslaitoksen 
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riippumattomuus; riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 31
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää erittäin tärkeänä 
toukokuussa 2019 annettua Sibiun 
julistusta, jossa EU:n johtajat sitoutuivat 
yksimielisesti suojelemaan jatkossakin 
elämäntapaamme, demokratiaa ja 
oikeusvaltiota Euroopan unionissa; 
kehottaa siksi komissiota, Eurooppa-
neuvostoa ja neuvostoa asettamaan 
etusijalle tällä alalla toteutettavat toimet 
erityisesti autokraattisiin ja 
epäliberaaleihin suuntauksiin useissa 
jäsenvaltioissa johtaneen covid-19-kriisin 
jälkimainingeissa;

Or. ro

Tarkistus 32
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että muiden 
jäsenvaltioiden alemman tason 
lainkäyttöelinten ei pitäisi kumota tai 
riitauttaa ylemmän tason tuomioistuinten 
päätöksiä; korostaa, että paremman 
oikeudellisen yhteistyön ja tehokkuuden 
varmistamiseksi on olennaisen tärkeää 
kunnioittaa jäsenvaltioiden korkeimpien 
oikeudellisten elinten 
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itsemääräämisoikeutta ja 
riippumattomuutta, koska ne ovat 
oikeusvaltion ensisijaisia valvojia näissä 
maissa;

Or. es

Tarkistus 33
József Szájer

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että oikeusvaltion 
puitteissa vahvistettu ja demokratian 
periaatteeseen perustuva 
vaatimusjärjestelmä luotiin alun perin ja 
sisällytettiin perussopimuksiin, jotta 
voidaan parantaa EU:n toimielinten 
demokraattista ja tehokasta toimintaa ja 
siten antaa niille mahdollisuus hoitaa 
tehtävänsä yhtenäisessä 
institutionaalisessa kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 34
Geoffroy Didier

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että oikeusvarmuuden 
periaate on olennaisen tärkeä 
oikeusjärjestelmiä ja 
oikeusvaltioperiaatetta kohtaan tunnetun 
luottamuksen kannalta; toteaa sen olevan 
välttämätön myös tuotannollisten 
yritysjärjestelyjen kannalta kehityksen ja 
taloudellisen edistyksen 
aikaansaamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 35
József Szájer

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että Euroopan unionin 
olisi täytettävä tehtävänsä ja tarkasteltava 
toimielimiään sen selvittämiseksi, onko 
niiden toiminta demokratian ja 
oikeusvaltion periaatteiden mukaista;

Or. en

Tarkistus 36
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta;

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota 
oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden ja perusoikeuksien 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta; 
kehottaa komissiota myös tehostamaan 
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edelleen Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa koskevia 
tiedotustoimiaan edistämällä ja 
rahoittamalla peruskirjaan keskittyviä 
koulutusmoduuleja kansallisille 
tuomareille ja oikeusalan toimijoille;

Or. en

Tarkistus 37
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta;

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta; 
panee merkille vuonna 2020 julkaistun 
EU:n oikeusalan tulostaulun päätelmän, 
jonka mukaan kaikki jäsenvaltiot eivät 
tarjoa koulutusta tietoteknisistä taidoista, 
tuomioistuinten hallinnosta ja 
oikeusetiikasta, ja toteaa, että tällaista 
koulutusta saavien tuomareiden osuus on 
vähäinen useimmissa maissa;

Or. en
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Tarkistus 38
Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota 
oikeusvaltioperiaatteen ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden edistämiseen ja 
siihen on sisällytettävä osaamista ja 
oikeusalan ulkopuolisia kysymyksiä 
koskevaa koulutusta, jotta tuomarit ovat 
paremmin valmistautuneita vastustamaan 
kohtuutonta painostusta;

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta, 
että tähän koulutukseen kuuluu sekä 
perussopimusten tulkintaa koskevien 
asianmukaisten sääntöjen opettamista että 
sopimuspohjaisten kansainvälisten 
tuomioistuinten toimivallan opettamista 
vuonna 1969 tehdyn 
valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin 
yleissopimuksen mukaisesti ja että 
opetusta annetaan EU:n ulkopuolisissa 
laitoksissa ja opettajina on oikeudellisia 
asiantuntijoita, joilla ei ole 
henkilökohtaisia, ammatillisia tai 
taloudellisia intressejä unionin 
toimivallan laajentamiseen tai unionin 
jäsenvaltioiden suvereenien oikeuksien 
puolustamiseen silloin, kun ne on EU:n 
perussopimusten selkeillä ja täsmällisillä 
määräyksillä kiistattomasti luovutettu 
EU:lle;

Or. en

Tarkistus 39
Emil Radev

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
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oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta;

oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta 
painostusta; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota kehittämään oikeusalan 
koulutusta koskevia yhteisiä normeja ja 
edistämään oikeusalan koulutusta 
koskevaa institutionaalista yhteistyötä 
EU:ssa;

Or. bg

Tarkistus 40
Stéphane Séjourné

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta;

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tällaiseen koulutukseen on annettava 
riittävä rahoitus ja että tulevassa EU:n 
oikeusalan koulutusstrategiassa on 
kiinnitettävä enemmän huomiota ja 
annettava enemmän resursseja 
oikeusvaltioperiaatteen ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden edistämiseen ja siihen 
on sisällytettävä osaamista ja oikeusalan 
ulkopuolisia kysymyksiä koskevaa 
koulutusta, jotta tuomarit ovat paremmin 
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valmistautuneita vastustamaan kohtuutonta 
painostusta;

Or. en

Tarkistus 41
Geoffroy Didier

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta;

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
tieto- ja viestintätekniikan koulutusta, 
jonka tavoitteena toteuttaa digitalisaatio 
ja helpottaa oikeussuojan saatavuutta 
uusilla teknologioilla ja antaa tuomareille 
mahdollisuus kehittää osaamista;

Or. en

Tarkistus 42
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 

3. painottaa, että oikeusalan 
ammattilaisten koulutus on olennaisen 
tärkeää unionin oikeuden asianmukaisen 
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täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
osaamista ja oikeusalan ulkopuolisia 
kysymyksiä koskevaa koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta;

täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta 
ja siten keskinäisen luottamuksen ja 
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvan 
yhteisen eurooppalaisen oikeuskulttuurin 
vahvistamisen kannalta; katsoo, että 
tulevassa EU:n oikeusalan 
koulutusstrategiassa on kiinnitettävä 
enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteen 
ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
edistämiseen ja siihen on sisällytettävä 
yhteiskuntatieteellistä koulutusta, jotta 
tuomarit ovat paremmin valmistautuneita 
vastustamaan kohtuutonta painostusta;

Or. fr

Tarkistus 43
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tarvitaan riittävästi 
rahoitusta ammattilaisten kouluttamiseen 
ja oikeusjärjestelmän sujuvan päivittäisen 
toiminnan varmistamiseen, mukaan 
lukien toimenpiteet, joilla taataan 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kunnioittaminen; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
kansallisia oikeusalan määrärahojaan, 
jos ne eivät mahdollista 
oikeusjärjestelmän sujuvaa päivittäistä 
toimintaa, mukaan lukien varat, joilla 
taataan ihmisarvoiset vankilaolot, 
torjutaan vankiloiden ylikansoitusta ja 
tarjotaan sopivia vaihtoehtoja 
vankeusrangaistuksille;

Or. fr

Tarkistus 44
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Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
eurooppalaiset verkostot ovat tähän asti 
olleet keskeisessä asemassa edistettäessä 
ajatusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa 
EU:n oikeusjärjestelmässä; kehottaa 
komissiota määrittämään 
lisätoimenpiteitä näiden verkostojen, 
kuten Euroopan juridisen 
koulutusverkoston, tukemiseksi, jotta ne 
voivat keskittyä hankkeisiin, joilla 
edistetään oikeusvaltiota, erityisesti 
jäsenvaltioissa, joissa on tämän tyyppisiä 
ongelmia;

Or. ro

Tarkistus 45
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tuomitsee kaikenlaisen 
tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuvan 
pakottamisen, häirinnän, painostuksen, 
pelottelun ja/tai fyysisen tai sanallisen 
väkivallan, erityisesti heidän 
yksityiselämässään, kodeissaan tai 
perheympäristöissään; katsoo, että 
tuomareiden ja asianajajien olisi voitava 
hoitaa tehtävänsä ilman, että 
viranomaiset tai virkamiehet 
kyseenalaistavat heidän legitiimiytensä, 
kykynsä tai riippumattomuutensa;

Or. es
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Tarkistus 46
Emil Radev

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää edistää 
EU:n lainsäädännön ja kansallisten 
oikeusjärjestelmien tuntemusta, lisätä 
ymmärtämystä, luottamusta ja yhteistyötä 
tuomareiden ja syyttäjien välillä 
jäsenvaltioissa sekä vahvistaa 
kansalaisten luottamusta oikeusalan 
ammattilaisiin;

Or. bg

Tarkistus 47
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että koulutukseen 
osallistumisen tasossa on edelleen 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden ja 
oikeusalan eri ammattien välillä; kehottaa 
komissiota yksilöimään näiden erojen syyt 
ja käsittelemään niitä tulevassa EU:n 
oikeusalan koulutusstrategiassa sekä 
arvioimaan näiden erojen vaikutusta 
jäsenvaltioiden oikeuslaitosten 
riippumattomuuteen, laatuun ja 
tehokkuuteen;

4. panee merkille, että koulutukseen 
osallistumisen tasossa on edelleen 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden ja 
oikeusalan eri ammattien välillä; kehottaa 
komissiota yksilöimään näiden erojen syyt 
ja käsittelemään niitä tulevassa EU:n 
oikeusalan koulutusstrategiassa sekä 
arvioimaan näiden erojen vaikutusta 
jäsenvaltioiden oikeuslaitosten 
riippumattomuuteen, laatuun ja 
tehokkuuteen; korostaa, että 
perustuslaillisesta valvonnasta vastaavien 
elinten on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä; 
kehottaa komissiota yksilöimään 
tukitoimenpiteitä, joilla edistetään ja 
vahvistetaan Euroopan 
perustuslakituomioistuinten konferenssin 
hankkeita;

Or. ro
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Tarkistus 48
Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että koulutukseen 
osallistumisen tasossa on edelleen 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden ja 
oikeusalan eri ammattien välillä; kehottaa 
komissiota yksilöimään näiden erojen syyt 
ja käsittelemään niitä tulevassa EU:n 
oikeusalan koulutusstrategiassa sekä 
arvioimaan näiden erojen vaikutusta 
jäsenvaltioiden oikeuslaitosten 
riippumattomuuteen, laatuun ja 
tehokkuuteen;

4. panee merkille, että koulutukseen 
osallistumisen tasossa on edelleen 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden ja 
oikeusalan eri ammattien välillä ja että on 
varmistettava, että jäsenvaltioiden 
oikeusperinteitä kunnioitetaan ja että 
unionin oikeus ei heikennä tätä rikasta 
moniarvoista perinnettä enempää kuin on 
ehdottoman välttämätöntä EU:n sääntöjen 
yhteisen tulkinnan noudattamiseksi 
aloilla, joilla EU:n oikeudessa ei jätetä 
jäsenvaltioille harkintavaltaa niiden 
soveltaessa yhteisiä sääntöjä, joista ne 
ovat sopineet;

Or. en

Tarkistus 49
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että koulutukseen 
osallistumisen tasossa on edelleen 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden ja 
oikeusalan eri ammattien välillä; kehottaa 
komissiota yksilöimään näiden erojen syyt 
ja käsittelemään niitä tulevassa EU:n 
oikeusalan koulutusstrategiassa sekä 
arvioimaan näiden erojen vaikutusta 
jäsenvaltioiden oikeuslaitosten 
riippumattomuuteen, laatuun ja 
tehokkuuteen;

4. panee merkille, että koulutukseen 
osallistumisen tasossa on edelleen 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden ja 
oikeusalan eri ammattien välillä; kehottaa 
komissiota yksilöimään näiden erojen syyt 
ja ottamaan ne huomioon tulevassa EU:n 
oikeusalan koulutusstrategiassa sekä 
arvioimaan näiden erojen vaikutusta 
jäsenvaltioiden oikeuslaitosten 
riippumattomuuteen, laatuun ja 
tehokkuuteen;
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Or. fr

Tarkistus 50
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla;

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla; kannustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja 
helpottamaan edelleen tuomioistuinten ja 
oikeusalan toimijoiden välistä 
vuoropuhelua edistämällä säännöllistä 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, 
jotta voidaan vahvistaa ja edistää 
demokratiaan, oikeusvaltioon ja 
perusoikeuksiin perustuvaa EU:n 
oikeusaluetta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
Euroopan syyttäjänvirastolle myönnetään 
riittävät resurssit, jotta se voi toimia 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 51
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
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tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla;

tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla; katsoo, että 
ennakkoratkaisupyynnöt olisi ratkaistava 
mahdollisimman nopeasti, jotta estetään 
osapuolten jääminen ilman puolustusta; 
katsoo, että tätä varten etusijalle olisi 
asetettava sen maan asianajajien ja 
virkamiesten osallistuminen, jonka 
tuomioistuin on esittänyt 
ennakkoratkaisupyynnön, jotta voidaan 
säästää aikaa asiakirjojen, todisteiden, 
lausuntojen jne. kääntämisessä ja 
tulkinnassa;

Or. es

Tarkistus 52
Emil Radev

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla;

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla; korostaa, että 
unionin tuomareiden ja syyttäjien taitojen 
ja tietämyksen parantaminen, kun on kyse 
heidän kohtaamiensa haasteiden 
tunnistamisesta ja niihin vastaamisesta 
oikeusvaltioperiaatetta sovellettaessa, 
auttaa varmistamaan, että asianmukaisia 
mekanismeja sen rikkomisen estämiseksi 
sovelletaan yhdenmukaisesti;

Or. bg
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Tarkistus 53
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla;

5. muistuttaa, että ennakkoratkaisut 
selventävät tapaa, jolla unionin oikeutta 
on sovellettava; katsoo, että tämän 
menettelyn käyttö mahdollistaa unionin 
oikeuden yhdenmukaisen tulkinnan ja 
täytäntöönpanon; painottaa oikeusalan 
koulutuksen mahdollisuuksia parantaa 
kansallisten tuomioistuinten ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen välistä 
vuoropuhelua erityisesti 
ennakkoratkaisupyyntöjen käytön sekä 
toissijaisuusperiaatteen ja unionin oikeuden 
ensisijaisuuden välisen vuorovaikutuksen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 54
Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla;

5. painottaa oikeusalan koulutuksen, 
joka käsittää yleisesti hyväksytyt 
valtiosopimusten tulkintaa koskevat 
kansainväliset menetelmät eikä 
pelkästään Eurooppa-keskeisiä 
sopimusten tulkintamenetelmiä, 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä annetun toimivallan 
periaatteen, toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden 
periaatteen välisen vuorovaikutuksen 
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avulla unionin tuomioistuimen omaan 
toimivaltaan kiistattomasti kuuluvalla 
alueella.

Or. en

Tarkistus 55
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen 
käytön sekä toissijaisuusperiaatteen ja 
unionin oikeuden ensisijaisuuden välisen 
vuorovaikutuksen avulla;

5. painottaa oikeusalan koulutuksen 
mahdollisuuksia parantaa kansallisten 
tuomioistuinten ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen välistä vuoropuhelua 
erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjä 
koskevan käytännön kehittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 56
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille vuoden 2020 EU:n 
oikeusalan tulostaulun päätelmän, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden välillä on 
edelleen merkittäviä eroja vireillä olevien 
asioiden määrässä ja ruuhkautuminen on 
lisääntynyt joissakin jäsenvaltioissa; 
toteaa, että oikeusvaltioperiaatteen 
suojelu riippuu oikeusjärjestelmien 
tehokkuudesta ja että oikeudenkäytössä ei 
pitäisi olla kaksitahtista unionia;

Or. en
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Tarkistus 57
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että jäsenvaltion 
lainsäädännön paras asiantuntija on 
kyseisen oikeusjärjestyksen korkein 
oikeudellinen elin; huomauttaa, että 
Euroopan unionin tuomioistuimen ei 
pitäisi puuttua asioihin, jotka kuuluvat 
yksinomaan kansalliseen toimivaltaan;

Or. es

Tarkistus 58
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että, jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun 
mahdollistavan EU:n oikeusalan 
tulostaulun ja unionin arvoja koskevan 
vuotuisen seurantakertomuksen olisi 
täydennettävä toisiaan kunkin 
jäsenvaltion konkreettisen tilanteen 
perusteellisena laadullisena 
kartoituksena;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 59
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että, jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun mahdollistavan 
EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin 
arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä 
toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena 
kartoituksena;

6. huomauttaa, että jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun mahdollistavan 
EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin 
arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä 
toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena 
kartoituksena; ehdottaa jälleen kerran, 
että EU:n oikeusalan tulostaulu 
sisällytetään demokratiaa, oikeusvaltiota 
ja perusoikeuksia koskevan unionin 
järjestelmän puitteissa laadittavaan 
vuosikertomukseen;

Or. en

Tarkistus 60
Emil Radev

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että, jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun mahdollistavan 
EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin 
arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä 
toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena 
kartoituksena;

6. huomauttaa, että jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun mahdollistavan 
EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin 
arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä 
toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena 
kartoituksena; kehottaa käyttämään EU:n 
oikeusalan tulostaulun tietoja ja ottamaan 
ne huomioon puolueettomasti vuotuisen 
seurantakertomuksen päätelmissä ilman, 
että tiettyjä maita syrjitään.

Or. bg

Tarkistus 61
Caterina Chinnici
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että, jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun mahdollistavan 
EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin 
arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä 
toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena 
kartoituksena;

6. huomauttaa, että jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun mahdollistavan 
EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin 
arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä 
toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena 
kartoituksena, ja kehottaa komissiota 
esittämään jälleen 
korruptiontorjuntakertomuksia, joiden 
esittäminen on ollut keskeytyneenä 
vuodesta 2016, hyödyllisenä arvioinnin 
lisätyökaluna;

Or. en

Tarkistus 62
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että, jäsenvaltioiden 
välisen yleistason vertailun mahdollistavan 
EU:n oikeusalan tulostaulun ja unionin 
arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen olisi täydennettävä 
toisiaan kunkin jäsenvaltion konkreettisen 
tilanteen perusteellisena laadullisena 
kartoituksena;

6. huomauttaa, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien välisen yleistason 
vertailun mahdollistavan EU:n oikeusalan 
tulostaulun ja unionin arvoja koskevan 
vuotuisen seurantakertomuksen olisi 
täydennettävä toisiaan kunkin jäsenvaltion 
konkreettisen tilanteen perusteellisena 
laadullisena kartoituksena;

Or. en

Tarkistus 63
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jälleen komissiota 
harkitsemaan demokratiaa, oikeusvaltiota 
ja perusoikeuksia koskevan unionin 
järjestelmän kytkemistä ehdotettuun 
asetukseen unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
jotta voidaan vahvistaa synergiaa 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien suojelemiseen ja 
edistämiseen tarkoitettujen EU:n eri 
välineiden välillä;

Or. en

Tarkistus 64
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden, 
mukaan luettuna mahdollisuus seurata 
tuomioistuinmenettelyä verkossa, 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille; viittaa tässä yhteydessä 
vuonna 2020 julkaistun EU:n oikeusalan 
tulostaulun päätelmään, jonka mukaan 
maanlaajuinen tiedonkeruu kaikilta 
oikeudenaloilta ei ole vieläkään 
mahdollista kaikissa jäsenvaltioissa, ja 
muistuttaa, että tietojen saatavuus on 
arvokas ja tarpeellinen arviointiväline;

Or. en
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Tarkistus 65
Caterina Chinnici

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilman huoltajaa oleviin 
alaikäisiin; kehottaa komissiota 
valvomaan rikoksesta epäiltyjä tai 
syytettyjä lapsia koskevista 
menettelytakeista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä annetun direktiivin (EU) 
2016/800 asianmukaista soveltamista;

Or. en

Tarkistus 66
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

7. kehottaa komissiota edistämään 
nopeampaa digitalisoimista 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 
kaikilla tasoilla, käyttämään tekoälyä 
keinona varmistaa oikeusjärjestelmän 
saatavuus ja arvioimaan tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä ja muita keinoja, 
joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi 
kansalaisille ja erityisesti vammaisille 
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henkilöille tai haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten kansallisille 
vähemmistöille ja maahanmuuttajille;

Or. ro

Tarkistus 67
Geoffroy Didier

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön menettelyjen nopeuttamiseksi ja 
oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi 
tuomareille ja kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

Or. en

Tarkistus 68
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille;
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Or. fr

Tarkistus 69
Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille;

Or. en

Tarkistus 70
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja muita 
keinoja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön oikeussuojan saatavuuden 
helpottamiseksi kansalaisille ja erityisesti 
vammaisille henkilöille tai haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
kansallisille vähemmistöille ja 
maahanmuuttajille;

7. kehottaa komissiota arvioimaan, 
yhdenmukaistamaan ja 
yksinkertaistamaan tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä ja muita keinoja, 
joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi 
kansalaisille ja erityisesti vammaisille 
henkilöille tai haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille;

Or. es

Tarkistus 71
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Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa tarvetta varmistaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen varmistamiseen 
tarkoitetut EU:n välineet ovat 
johdonmukaisia ja toisiaan täydentäviä: 
EU:n oikeusvaltioraportti, oikeusalan 
tulostaulu, joka muodostaa perustan sekä 
EU:n oikeusvaltiota koskevalle 
kertomukselle että eurooppalaisen 
ohjausjakson maakohtaisille suosituksille, 
SEU-sopimuksen 7 artiklassa vahvistetut 
menettelyt, rikkomuskanteet ja 
monivuotisen rahoituskehyksen tuleva 
ehdollisuus oikeusvaltioperiaatteen 
osalta;

Or. ro

Tarkistus 72
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. katsoo, että Romaniaa ja 
Bulgariaa koskevaa yhteistyö- ja 
seurantamekanismia olisi tarkasteltava 
uudelleen näiden kahden jäsenvaltion 
viimeisimpien oikeuslaitoksen uudistusten 
valossa;

Or. ro

Tarkistus 73
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
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7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. korostaa tarvetta korvata 
Romanian ja Bulgarian yhteistyö- ja 
seurantamekanismi EU:n oikeusvaltiota 
koskevalla kertomuksella kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden välisen tasa-arvon 
varmistamiseksi; katsoo, että yhteistyö- ja 
seurantamekanismin sekä demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
järjestelmän soveltamisala ja 
arviointimenetelmät ovat samanlaiset ja 
johtaisivat näin ollen eroihin 
jäsenvaltioiden vastuualueissa;

Or. ro

Tarkistus 74
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota riittävin varoin 
rahoitettujen oikeusapujärjestelmien 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja 
tarjotun oikeusavun laatuun sekä 
arvioimaan mahdollisia esteitä, jotka tällä 
hetkellä estävät ilman resursseja olevia 
kansalaisia käyttämästä tehokkaasti 
oikeussuojakeinoja;

8. kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota riittävin varoin 
rahoitettujen oikeusapujärjestelmien 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja 
tarjotun oikeusavun laatuun sekä 
arvioimaan mahdollisia esteitä, jotka tällä 
hetkellä estävät ilman resursseja olevia 
kansalaisia käyttämästä tehokkaasti 
oikeussuojakeinoja; kehottaa komissiota 
myös tarkastelemaan oikeudellisten 
kulujen perimismahdollisuutta, koska 
sillä voi myös olla pelotevaikutus 
oikeussuojan saatavuuteen; panee 
merkille vuonna 2020 julkaistun EU:n 
oikeusalan tulostaulun päätelmän, jonka 
mukaan oikeusavun saatavuus on 
heikentynyt joissakin jäsenvaltioissa 
vuosien mittaan; korostaa, että 
oikeusavun saatavuudella ja 
oikeudenkäyntimaksujen määrällä voi 
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olla merkittävä vaikutus oikeussuojan 
saatavuuteen sekä varoittava vaikutus 
köyhyydessä eläviin;

Or. en

Tarkistus 75
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota riittävin varoin 
rahoitettujen oikeusapujärjestelmien 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja 
tarjotun oikeusavun laatuun sekä 
arvioimaan mahdollisia esteitä, jotka tällä 
hetkellä estävät ilman resursseja olevia 
kansalaisia käyttämästä tehokkaasti 
oikeussuojakeinoja;

8. kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota riittävin varoin 
rahoitettujen oikeusapujärjestelmien 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, tarjotun 
oikeusavun laatuun ja 
kohtuuhintaisuuteen ja oikeuskäsittelyn 
pituuteen ja avoimuuteen sekä arvioimaan 
mahdollisia esteitä, jotka tällä hetkellä 
estävät ilman resursseja olevia kansalaisia 
käyttämästä tehokkaasti 
oikeussuojakeinoja;

Or. pl

Tarkistus 76
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. panee merkille, että 
perusoikeuskirjan 41 artiklassa 
tunnustetaan oikeus hyvään Euroopan 
unionin hallintoon; toteaa, että unionin 
toimivallan lisääntyessä unionin 
kansalaiset joutuvat yhä useammin 
tekemisiin unionin toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen kanssa, mutta 
heidän prosessuaalisia oikeuksiaan ei 
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aina turvata riittävällä tavalla; panee 
merkille, että nykyiset hyvää hallintotapaa 
koskevat säännöt ja periaatteet ovat 
hajallaan lukuisissa eri lähteissä; 
korostaa, että oikeusvaltioperiaatteen 
mukaisesti unionissa on välttämätöntä 
varmistaa, että prosessuaaliset oikeudet ja 
velvollisuudet ovat aina riittävän hyvin 
määritellyt ja että niitä kehitetään ja 
noudatetaan aina riittävällä tavalla; 
palauttaa mieliin 15. tammikuuta 2013 ja 
9. kesäkuuta 2016 antamansa 
päätöslauselmat avoimesta, tehokkaasta 
ja riippumattomasta Euroopan unionin 
hallinnosta; katsoo, että unionin olisi 
näytettävä esimerkkiä ja hyväksyttävä 
hallinnollisia menettelysääntöjä, ja 
kehottaa tässä yhteydessä jälleen kerran 
komissiota esittämään ehdotuksen 
asetukseksi Euroopan unionin 
hallintomenettelystä;

Or. en

Tarkistus 77
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. tuomitsee kaikki tapaukset, joissa 
tuomioistuimessa nostettuja kanteita 
voidaan käyttää väärin arvoja ja 
oikeuksia vastaan, joita kaikkien 
oikeusjärjestelmien on suojeltava; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
huolellisesti kaikkia tapauksia, joissa 
tuomioistuimessa nostettuja kanteita ja 
vastaajalle niistä aiheutuvia taloudellisia 
kustannuksia käytetään jäsenvaltioissa 
oikeusvaltiokulttuurin vastaisiin 
tarkoituksiin, kuten esimerkiksi vapaiden 
ja moniarvoisten tiedotusvälineiden ja 
riippumattomien tieteenharjoittajien, 
tutkijoiden, ammattiyhdistysaktiivien, 
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ihmisoikeuksien puolustajien ja 
kansalaisjärjestöjen olemassaoloa 
uhkaaviin toimiin; kehottaa lisäksi 
komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimet ja toimenpiteet sille 
perussopimuksissa annettujen valtuuksien 
mukaisesti tällaisten käytäntöjen 
lopettamiseksi ja ne sallivien toimijoiden 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 78
Heidi Hautala

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että väärinkäytösten 
paljastajilla on ratkaiseva rooli 
oikeusvaltioperiaatteen suojelussa 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
seuraamaan tiiviisti unionin oikeuden 
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden 
suojelusta annetun direktiivin (EU) 
2019/1937 saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen soveltamista;

10. korostaa, että väärinkäytösten 
paljastajilla on ratkaiseva rooli 
oikeusvaltioperiaatteen suojelussa EU:ssa 
ja jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
seuraamaan tiiviisti unionin oikeuden 
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden 
suojelusta annetun direktiivin (EU) 
2019/1937 saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen soveltamista;

Or. en

Tarkistus 79
Jorge Buxadé Villalba

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin 
sukupuoli- ja kulttuurieroihin on 
puututtava niiden laadun, tehokkuuden ja 

Poistetaan.
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riippumattomuuden parantamiseksi.

Or. es

Tarkistus 80
Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin 
sukupuoli- ja kulttuurieroihin on 
puututtava niiden laadun, tehokkuuden ja 
riippumattomuuden parantamiseksi.

11. katsoo, että jos täysi tasa-arvo on 
käytännössä mahdotonta, monitahoinen 
tasa-arvo voidaan saavuttaa parhaiten 
kattavalla kipulaskelmalla, jossa ei oteta 
huomioon pelkästään poliittisesti 
etuoikeutettua sukupuolta, hlbt-henkilöitä 
ja etnisiä vähemmistöjä koskevia 
huolenaiheita vaan pyritään tasoittamaan 
kaikki tahattomat tai ansiottomat 
sosiaaliset edut ja haitat korvaamalla 
pysyvät muuttujat niillä, joita voidaan 
mukauttaa valtion toimilla.

Or. en

Tarkistus 81
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi; panee merkille vuonna 
2020 julkaistun EU:n oikeusalan 
tulostaulun päätelmän, jonka mukaan 
useimmissa jäsenvaltioissa naisten osuus 
korkeimpien oikeuksien tuomareista on 
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edelleen alle 50 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 82
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, puolueettomuuden, tehokkuuden 
ja riippumattomuuden parantamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 83
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin sekä etnisiin eroihin on 
puututtava niiden laadun, tehokkuuden ja 
riippumattomuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 84
Geoffroy Didier

Lausuntoluonnos
11 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin 
sukupuolieroihin on puututtava ja niiden 
monimuotoisuutta edistettävä 
oikeusjärjestelmien laadun, tehokkuuden 
ja riippumattomuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 85
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. fr

Tarkistus 86
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin sukupuoli- 
ja kulttuurieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.

11. katsoo, että jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien kokoonpanossa ja 
rakenteessa edelleen esiintyviin 
sukupuolieroihin on puututtava niiden 
laadun, tehokkuuden ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.
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Or. fr

Tarkistus 87
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa, että tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä on 
varmistettava riittävä rahoitus oikeusalan 
ja perusoikeuksien ja arvojen 
alakohtaisille ohjelmille, koska näillä 
ohjelmilla pyritään edistämään yhteisen 
eurooppalaisen 
oikeusjärjestelmäkulttuurin, 
oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n arvojen 
kehittämistä ja varmistamaan se.

Or. ro

Tarkistus 88
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. huomauttaa, että 
ammattipätevyyden olisi edelleen oltava 
tuomareiden ensimmäinen 
rekrytointikriteeri heidän etnisestä 
alkuperästään tai uskonnollisesta 
vakaumuksestaan riippumatta.

Or. fr

Tarkistus 89
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. katsoo, että demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän olisi oltava keskeinen 
osa jäsenvaltioille annettavan 
rahoitustuen ehdollisuutta.

Or. fr


