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Tarkistus 1
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
vuosikertomukset 2017 ja 2018 Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta (COM(2018)0540 ja 
COM(2019)0319),

– ottaa huomioon komission 
vuosikertomukset 2017, 2018 ja 2019 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta 
(COM(2018)0540, COM(2019)0319 ja 
COM(2020)0350),

Or. ro

Tarkistus 2
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
vuosikertomukset 2017 ja 2018 Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamisen 
valvonnasta (COM(2018)0540 ja 
COM(2019)0319),

– ottaa huomioon komission 
vuosikertomukset 2017, 2018 ja 2019 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta 
(COM(2018)0540, COM(2019)0319 ja 
COM(2020)0350),

Or. en

Tarkistus 3
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
tiedonannon Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
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sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
aiheesta ”Oikeusvaltiokertomus 2020. 
Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa” 
(COM(2020)0580);

Or. en

Tarkistus 4
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen katsauksen 
N:o 07/2018 ”EU:n lainsäädännön 
soveltaminen käytännössä: Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 
1 kohdan mukaiset Euroopan komission 
valvontatehtävät (yleiskatsaus);

Or. en

Tarkistus 5
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
katsauksen 02/2020 ”Euroopan unionin 
lainsäädäntö: parempaa sääntelyä 
sovellettu lähes 20 vuotta”;

Or. en

Tarkistus 6
Magdalena Adamowicz
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännön asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
edelleen jäsenvaltioiden ja EU:n 
toimielinten jaetulla vastuulla 
SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetun avoimen yhteistyön 
periaatteen ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 7
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että komissio 
määritteli vuonna 2016 rikkomistapauksia 
ja kanteluja koskevan työnsä painopisteet 
keskittyen EU:n lainsäädännön 
vakavimpiin rikkomisiin ja että vuosi 2017 
oli ensimmäinen vuosi, jolloin komissio 
sovelsi tätä uutta, kohdennetumpaa 
lähestymistapaa;

A. ottaa huomioon, että komissio 
määritteli vuonna 2016 rikkomistapauksia 
ja kanteluja koskevan työnsä painopisteet 
keskittyen EU:n lainsäädännön 
vakavimpiin rikkomisiin, joilla on 
merkittävä vaikutus kansalaisten ja 
yritysten etuihin, ja että vuosi 2017 oli 
ensimmäinen vuosi, jolloin komissio 
sovelsi tätä uutta, kohdennetumpaa 
lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 8
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan ja 
SEUT-sopimuksen 288 artiklan 3 kohdan 
ja 291 artiklan 1 kohdan mukaan 
jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu 
unionin lainsäädännön asianmukaisesta 
ja vahvistetussa määräajassa tapahtuvasta 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, soveltamisesta ja 
täytäntöönpanosta sekä tarvittavien 
muutoksenhakukeinojen säätämisestä 
tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi 
unionin lainsäädäntöön kuuluvilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 9
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö 
on tehokasta vain, jos se on saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti kansalaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

B. katsoo, että unionin 
demokraattinen oikeutus on peräisin 
pääasiassa sen jäsenvaltioilta ja että 
unionin lainsäädännön on kunnioitettava 
annetun toimivallan periaatetta, 
toissijaisuusperiaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta; katsoo, että 
näiden periaatteiden kunnioittaminen 
perustuu kansallisen toimivallan 
huolelliseen kunnioittamiseen ja yhteisön 
lainsäädännön mukauttamiseen 
kansalaisten vaatimusten mukaisesti 
noudattamalla täytäntöönpanossa ja 
soveltamisessa kansallista lainsäädäntöä, 
jotta tällä tavoin varmistetaan kansalaisten 
tasapuoliset toimintaedellytykset;

Or. es
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Tarkistus 10
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on 
tehokasta vain, jos se on saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti kansalaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

B. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
ensisijainen vastuu unionin 
lainsäädännön saattamisesta 
vahvistetussa määräajassa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, sen 
soveltamisesta ja sen täytäntöönpanosta ja 
että unionin lainsäädäntö on tehokasta 
vain, jos se on saatettu asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitä 
sovelletaan asianmukaisesti kansalaisten 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 11
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on 
tehokasta vain, jos se on saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti kansalaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on 
tehokasta vain, jos se on saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti, jolloin voidaan 
varmistaa, että kaikki EU:n kansalaiset 
hyötyvät EU:n toimintapolitiikoista ja että 
yrityksillä on tasapuoliset 
toimintaedellytykset koko 
sisämarkkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 12
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on 
tehokasta vain, jos se on saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti kansalaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on 
tehokasta vain, jos se on toisaalta saatettu 
täysimääräisesti, täsmällisesti ja 
viipymättä osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ja sitä toisaalta sovelletaan 
täysimääräisesti, täsmällisesti ja 
viipymättä kansalaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 13
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on 
tehokasta vain, jos se on saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti kansalaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

B. katsoo, että unionin lainsäädäntö on 
tehokasta vain, jos se on saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sitä sovelletaan 
asianmukaisesti kansalaisoikeuksien ja 
sisämarkkinoiden tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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B a. ottaa huomioon, että 
31. joulukuuta 2019 lähtien uusia 
rikkomismenettelyjä on käynnistetty 
eniten Espanjaa (85), Kreikkaa (85), 
Italiaa (77) ja Puolaa (74) vastaan; ottaa 
huomioon, että vuonna 2019 Kypros (43), 
Kreikka (39), Bulgaria (39) ja Romania 
(38) olivat maita, joita vastaan 
käynnistetiin rikkomismenettelyjä eniten; 
ottaa huomioon, että vuoden 2019 lopussa 
vireillä olevia asioita oli 1564, kun 
vuonna 2018 vireillä olevia asioita oli 
1571 ja vuonna 2017 niitä oli 1559;

Or. it

Tarkistus 15
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että on tarpeen tunnustaa 
kansallisten parlamenttien aktiivisen 
osallistumisen merkitys EU:n 
asianmukaiselle toiminnalle ja sen 
varmistamiselle, että 
suhteellisuusperiaatetta noudatetaan 
SEU-sopimuksen toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyssä pöytäkirjassa 2 vahvistetun 
menetelmän mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 16
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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B b. ottaa huomioon, että 
rikkomismenettelyjä olisi käytettävä 
viimeisenä keinona, jotta varmistetaan 
EU:n lainsäädännön asianmukainen 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen soveltaminen; 
toteaa, että EU:n lainsäädäntö on 
laadittava niin, että helpotetaan sen 
saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

Or. it

Tarkistus 17
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
rikkomusmenettelyillä on vääristävä 
vaikutus, koska ne maksattavat 
kansalaisilla kustannukset, jotka aiheutuvat 
unionin lainsäädännön puutteellisesta 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tai sen virheellisestä 
soveltamisesta jäsenvaltioissa; katsoo, että 
on suotavaa ottaa käyttöön uusia 
mekanismeja, joilla varmistetaan unionin 
lainsäädännön asianmukainen 
soveltaminen;

C. ottaa huomioon, että 
rikkomusmenettelyillä on vääristävä 
vaikutus, koska ne maksattavat 
kansalaisilla kustannukset, jotka aiheutuvat 
unionin lainsäädännön puutteellisesta 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tai sen virheellisestä 
soveltamisesta jäsenvaltioissa; katsoo, että 
on suotavaa toteuttaa tehokkaampaa 
toimielinten välistä yhteistyötä sekä 
kansallisella tasolla että EU:n ja 
jäsenvaltioiden kesken ja ottaa käyttöön 
uusia mekanismeja, jotta varmistetaan 
unionin lainsäädännön asianmukainen 
soveltaminen;

Or. ro

Tarkistus 18
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
rikkomusmenettelyillä on vääristävä 
vaikutus, koska ne maksattavat 
kansalaisilla kustannukset, jotka 
aiheutuvat unionin lainsäädännön 
puutteellisesta saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä tai sen 
virheellisestä soveltamisesta 
jäsenvaltioissa; katsoo, että on suotavaa 
ottaa käyttöön uusia mekanismeja, joilla 
varmistetaan unionin lainsäädännön 
asianmukainen soveltaminen;

C. ottaa huomioon, että komission on 
sovellettava järjestelmällisesti 
rikkomusmenettelyjä ja muita 
täytäntöönpanoa ja noudattamista 
edistäviä mekanismeja sen 
varmistamiseksi, että EU:n kansalaisille 
ja yrityksille ei aiheudu haittaa EU:n 
lainsäädännön myöhästyneestä tai 
puutteellisesta saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä tai sen 
virheellisestä soveltamisesta 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 19
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
rikkomusmenettelyillä on vääristävä 
vaikutus, koska ne maksattavat 
kansalaisilla kustannukset, jotka aiheutuvat 
unionin lainsäädännön puutteellisesta 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tai sen virheellisestä 
soveltamisesta jäsenvaltioissa; katsoo, että 
on suotavaa ottaa käyttöön uusia 
mekanismeja, joilla varmistetaan unionin 
lainsäädännön asianmukainen 
soveltaminen;

C. ottaa huomioon, että 
rikkomusmenettelyillä on vääristävä 
vaikutus, koska ne maksattavat 
kansalaisilla kustannukset, jotka aiheutuvat 
unionin lainsäädännön puutteellisesta 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tai sen virheellisestä 
soveltamisesta jäsenvaltioissa; katsoo, että 
on suotavaa tarkistaa mekanismit, joilla 
varmistetaan unionin lainsäädännön 
asianmukainen soveltaminen;

Or. es

Tarkistus 20
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että epäviralliset 
EU Pilot -menettelyt ovat monasti 
osoittautuneet tehottomiksi;

D. ottaa huomioon, että EU Pilot 
-menettely otettiin käyttöön, jotta EU:n 
lainsäädännön mahdolliset rikkomiset 
voitaisiin selvittää asianmukaisissa 
tapauksissa varhaisessa vaiheessa 
komission ja jäsenvaltioiden välisessä 
jäsennellyssä ongelmanratkaisuun 
tähtäävässä vuoropuhelussa;

Or. en

Tarkistus 21
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että epäviralliset 
EU Pilot -menettelyt ovat monasti 
osoittautuneet tehottomiksi;

D. ottaa huomioon, että epävirallisilla 
EU Pilot -menettelyillä pyritään 
pääsemään sopuun jäsenvaltioiden 
kanssa ja että virallisia 
rikkomusmenettelyjä olisi käytettävä 
ainoastaan viimeisenä keinona;

Or. es

Tarkistus 22
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että epäviralliset 
EU Pilot -menettelyt ovat monasti 
osoittautuneet tehottomiksi;

D. ottaa huomioon, että epäviralliset 
EU Pilot -menettelyt ovat monasti 
osoittautuneet tehottomiksi, ja että 
vuodesta 2017 alkaen niitä on käytetty 
aiempaa vähemmän;
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Or. ro

Tarkistus 23
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. 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, koska 
oikeusvaltioperiaate on kirjattu Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan;

Or. en

Tarkistus 24
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että yhteisön toimielinten 
ja kansallisten viranomaisten välinen 
vuoropuhelu ja lojaalius ovat auttaneet 
ratkaisemaan vuoden 2014 jälkeen 90 
prosenttia rikkomusmenettelyistä ilman, 
että asiassa on tarvinnut kääntyä 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
puoleen;

Or. es
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Tarkistus 25
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittaminen on demokratian ja 
perusoikeuksien toteutumisen 
ennakkoedellytys; katsoo, että 
perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
suojaaminen, riippumattomat ja 
puolueettomat tuomioistuimet, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
riippumattomuus, korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden laillisiin 
talouksiin soluttautumisen torjunta ovat 
perusedellytyksiä, joilla varmistetaan 
oikeudenmukainen kohtelu lain edessä, 
kansalaisten oikeuksien puolustaminen, 
väärinkäytösten ehkäiseminen ja julkisten 
viranhaltijoiden vastuuvelvollisuus;

E. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittaminen on demokratian ja 
perusoikeuksien toteutumisen 
ennakkoedellytys; katsoo, että 
perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
suojaaminen, riippumattomat ja 
puolueettomat tuomioistuimet, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
riippumattomuus, lakien noudattaminen 
paikallis- ja aluetason hallinnossa sekä 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
laillisiin talouksiin soluttautumisen torjunta 
ovat perusedellytyksiä, joilla varmistetaan 
oikeudenmukainen kohtelu lain edessä, 
kansalaisten oikeuksien puolustaminen, 
väärinkäytösten ehkäiseminen ja julkisten 
viranhaltijoiden vastuuvelvollisuus;

Or. en

Tarkistus 26
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittaminen on demokratian ja 
perusoikeuksien toteutumisen 
ennakkoedellytys; katsoo, että 
perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
suojaaminen, riippumattomat ja 
puolueettomat tuomioistuimet, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
riippumattomuus, korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden laillisiin 
talouksiin soluttautumisen torjunta ovat 

E. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittaminen on demokratian ja 
perusoikeuksien toteutumisen 
ennakkoedellytys; katsoo, että 
perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
suojaaminen, tuomioistuinten 
kunnioittaminen, riippumattomuus ja 
puolueettomuus, tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus, sananvapaus ja niiden 
toimintaa koskevan poliittisen 
vaikuttamisen ja painostuksen 
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perusedellytyksiä, joilla varmistetaan 
oikeudenmukainen kohtelu lain edessä, 
kansalaisten oikeuksien puolustaminen, 
väärinkäytösten ehkäiseminen ja julkisten 
viranhaltijoiden vastuuvelvollisuus;

puuttuminen, korruption ja rikollisuuden 
laillisiin talouksiin soluttautumisen torjunta 
ovat perusedellytyksiä, joilla varmistetaan 
oikeudenmukainen kohtelu lain edessä, 
kansalaisten oikeuksien puolustaminen, 
väärinkäytösten ehkäiseminen ja julkisten 
viranhaltijoiden vastuuvelvollisuus;

Or. es

Tarkistus 27
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että 
jäsenvaltioiden kansalliset tuomioistuimet 
varmistavat, että EU:n lainsäädännössä 
säädetyt oikeudet ja velvollisuudet 
pannaan tehokkaasti täytäntöön; katsoo, 
että jäsenvaltioiden riippumattomat ja 
tehokkaat oikeuslaitokset 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;

Or. en

Tarkistus 28
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että Euroopan 
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unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
kielletään kaikenlainen syrjintä, myös 
vammaisuuden perusteella, mutta että 
useissa jäsenvaltioissa lukuisia tämän 
perusperiaatteen konkreettiseen 
soveltamiseen tähtääviä säädöksiä ei ole 
edelleenkään pantu asianmukaisesti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 29
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että Europol on 
havainnut, että 0,7–1,28 prosenttia EU:n 
vuotuisesta bruttokansantuotteesta 
käytetään epäilyttävään taloudelliseen 
toimintaan, kuten laittomien varojen 
rahanpesuun; ottaa huomioon, että 
komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyjä useimpia 
jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole 
saattaneet neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään;

F. ottaa huomioon, että Europol on 
havainnut, että 0,7–1,28 prosenttia EU:n 
vuotuisesta bruttokansantuotteesta 
käytetään epäilyttävään taloudelliseen 
toimintaan, kuten laittomien varojen 
rahanpesuun; ottaa huomioon, että 
komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyjä useimpia 
jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole 
saattaneet neljättä ja viidettä rahanpesun 
vastaista direktiiviä asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään;

Or. en

Tarkistus 30
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että jotkin 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
ohjelmia, joihin liittyy suoraan tai 

G. ottaa huomioon, että jotkin 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
ohjelmia, joihin liittyy suoraan tai 
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välillisesti EU:n kansalaisuuden myyntiä; 
ottaa huomioon, että on esitetty vakavia 
huolenaiheita tällaisten ohjelmien 
laittomasta käytöstä, joka johtaa 
turvallisuusongelmiin, avoimuuden 
puutteeseen sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden toiminnan ja rahanpesun 
helpottamiseen;

välillisesti EU:n kansalaisuuden myyntiä; 
ottaa huomioon, että on esitetty vakavia 
huolenaiheita tällaisten ohjelmien 
laittomasta käytöstä, joka johtaa 
turvallisuusongelmiin, avoimuuden 
puutteeseen, julkisen luottamuksen 
heikentymiseen EU:n arvoihin ja 
periaatteisiin sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden toiminnan ja rahanpesun 
helpottamiseen;

Or. ro

Tarkistus 31
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että jotkin 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
ohjelmia, joihin liittyy suoraan tai 
välillisesti EU:n kansalaisuuden myyntiä; 
ottaa huomioon, että on esitetty vakavia 
huolenaiheita tällaisten ohjelmien 
laittomasta käytöstä, joka johtaa 
turvallisuusongelmiin, avoimuuden 
puutteeseen sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden toiminnan ja rahanpesun 
helpottamiseen;

G. ottaa huomioon, että jotkin 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
ohjelmia, joihin liittyy suoraan tai 
välillisesti EU:n kansalaisuuden myyntiä; 
ottaa huomioon, että tällaisten ohjelmien 
laiton käyttö tai pimeän ja laittoman 
maahanmuuton yleinen hyväksyminen 
herättävät vakavia huolenaiheita, sillä ne 
johtavat turvallisuusongelmiin, 
avoimuuden puutteeseen sekä 
rikollisuuden, terrorismin ja rahanpesun 
helpottamiseen;

Or. es

Tarkistus 32
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että jotkin (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
ohjelmia, joihin liittyy suoraan tai 
välillisesti EU:n kansalaisuuden myyntiä; 
ottaa huomioon, että on esitetty vakavia 
huolenaiheita tällaisten ohjelmien 
laittomasta käytöstä, joka johtaa 
turvallisuusongelmiin, avoimuuden 
puutteeseen sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden toiminnan ja rahanpesun 
helpottamiseen;

versioon.)  

Or. en

Tarkistus 33
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että komission 
kertomuksen mukaan järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta tehty neuvoston 
puitepäätös 2008/841/YOS1 ei täytä 
lähentämisen välttämättömiä 
vähimmäisedellytyksiä rikollisjärjestön 
johtamisen ja siihen osallistumisen 
suhteen, vaan lähentäminen perustuu 
pelkästään järjestön käsitteeseen; ottaa 
huomioon, että puitepäätös antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden olla 
ottamatta käyttöön rikollisjärjestön 
käsitettä ja jatkaa voimassa olevan 
kansallisen rikoslainsäädännön 
soveltamista soveltamalla yleisiä sääntöjä 
osallistumisesta tiettyihin rikoksiin ja 
niihin varautumisesta; katsoo, että tämän 
seurauksena puitepäätöksen käytännön 
täytäntöönpanossa voisi ilmetä uusia 
eroja;

H. ottaa huomioon, että 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
tehty neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS 
onnistuneesti antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden jatkaa voimassa olevan 
kansallisen rikoslainsäädännön 
soveltamista samalla kannustaen niitä 
tekemään yhteistyötä;

_________________
1 Komission kertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyn 
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neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 
10 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 34
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu 
pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
uudistaa pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä; ottaa 
huomioon, että mekanismit 
turvapaikanhakijoiden pakolliseen 
siirtämiseen Italiasta ja Kreikasta ovat 
osoittautuneet tehottomiksi; ottaa 
huomioon, että komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyt Tšekkiä, Puolaa ja 
Unkaria vastaan, koska ne ovat 
kieltäytyneet noudattamasta 
siirtopäätöksiä;

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu 
pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
uudistaa pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä siten, 
että siinä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
suvereeneja päätöksiä ja vältetään 
yhteisön toimielinten antamia 
määräyksiä; ottaa huomioon, että 
mekanismit turvapaikanhakijoiden 
pakolliseen siirtämiseen Italiasta ja 
Kreikasta ovat osoittautuneet tehottomiksi 
ja että viimeaikaiset tapahtumat, kuten 
Ranskassa tapahtunut opettajan murha, 
osoittavat, että pakolaisuuden käsitteen 
laaja-alainen tulkinta vastoin 
jäsenvaltioiden suvereenia päätösvaltaa 
rajavalvonnan ja maahanmuuton alalla 
on vakava riski kansalaisten 
turvallisuudelle ja vapaudelle;

Or. es

Tarkistus 35
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu 
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pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
uudistaa pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä; ottaa 
huomioon, että mekanismit 
turvapaikanhakijoiden pakolliseen 
siirtämiseen Italiasta ja Kreikasta ovat 
osoittautuneet tehottomiksi; ottaa 
huomioon, että komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyt Tšekkiä, Puolaa ja 
Unkaria vastaan, koska ne ovat 
kieltäytyneet noudattamasta 
siirtopäätöksiä;

pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
paremmin hillitä Euroopan unioniin 
kohdistuvaa joukkomaahanmuuttoa 
muun muassa toimimalla tehokkaammin 
ihmissalakuljetusta harjoittavia 
rikollisjärjestöjä ja niitä avustavia 
valtioita ja kansalaisjärjestöjä vastaan;

Or. fr

Tarkistus 36
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu 
pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
uudistaa pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä; ottaa 
huomioon, että mekanismit 
turvapaikanhakijoiden pakolliseen 
siirtämiseen Italiasta ja Kreikasta ovat 
osoittautuneet tehottomiksi; ottaa 
huomioon, että komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyt Tšekkiä, Puolaa ja 
Unkaria vastaan, koska ne ovat 
kieltäytyneet noudattamasta 
siirtopäätöksiä;

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu 
pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
uudistaa pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä; ottaa 
huomioon, että mekanismit 
turvapaikanhakijoiden pakolliseen 
siirtämiseen 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;

Or. en

Tarkistus 37
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Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu 
pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
uudistaa pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä; ottaa 
huomioon, että mekanismit 
turvapaikanhakijoiden pakolliseen 
siirtämiseen Italiasta ja Kreikasta ovat 
osoittautuneet tehottomiksi; ottaa 
huomioon, että komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyt Tšekkiä, Puolaa ja 
Unkaria vastaan, koska ne ovat 
kieltäytyneet noudattamasta 
siirtopäätöksiä;

I. ottaa huomioon, että niin kutsuttu 
pakolaiskriisi on osoittanut olevan tarpeen 
uudistaa pikaisesti Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja lisätä 
vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä; ottaa 
huomioon, että mekanismit 
turvapaikanhakijoiden pakolliseen 
siirtämiseen Italiasta ja Kreikasta ovat 
osoittautuneet tehottomiksi; ottaa 
huomioon, että komissio on käynnistänyt 
rikkomusmenettelyt niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät ole noudattaneet 
siirtopäätöksiä;

Or. en

Tarkistus 38
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. 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 aiheettomasti rajavalvontaa; 
ottaa huomioon, että komissio ei pitänyt 
asianmukaisena käynnistää 
rikkomusmenettelyjä näitä jäsenvaltioita 
vastaan EU:n lainsäädännön rikkomisesta;

J. ottaa huomioon, että Schengenin 
rajasäännöstön mukaan sisärajatarkastusten 
väliaikainen palauttaminen on sallittua 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
viimeisenä keinona esimerkiksi 
koronaviruksen aiheuttaman 
kansanterveydellisen hätätilanteen 
tapauksessa; ottaa huomioon, että monet 
jäsenvaltiot ovat päättäneet keskeyttää 
tilapäisesti sääntöjen noudattamisen, 
koska ne haluavat suojella kansalaisiaan 
tilanteessa, jossa yhteisön toimielimet 
eivät ole osoittaneet riittävää johtajuutta; 
ottaa huomioon, että komissio ei pitänyt 
perustellusti asianmukaisena käynnistää 
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rikkomusmenettelyjä näitä jäsenvaltioita 
vastaan EU:n lainsäädännön rikkomisesta, 
koska yhteisön säännöstössä mainitut 
poikkeukselliset olosuhteet ovat 
toteutuneet;

Or. es

Tarkistus 39
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. 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 aiheettomasti rajavalvontaa; 
ottaa huomioon, että komissio ei pitänyt 
asianmukaisena käynnistää 
rikkomusmenettelyjä näitä jäsenvaltioita 
vastaan EU:n lainsäädännön rikkomisesta;

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

Or. fr

Tarkistus 40
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineiden vapaus, moniarvoisuus 
ja riippumattomuus ovat sananvapauden 
olennaisia osia; ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineillä on demokraattisessa 
yhteiskunnassa keskeinen rooli, kuten 
EU:n perusoikeuskirjassa ja 

K. ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineiden vapaus, moniarvoisuus 
ja riippumattomuus ovat sananvapauden 
olennaisia osia; ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineillä on demokraattisessa 
yhteiskunnassa keskeinen rooli, kuten 
EU:n perusoikeuskirjassa ja 
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SEU-sopimuksessa todetaan; SEU-sopimuksessa todetaan; katsoo, että 
kampanjat, joilla pyritään johtamaan 
yleisöä harhaan antamalla heille väärää 
tietoa EU:n toiminnasta, on kohdistettu 
myös toimenpiteisiin, joilla varmistetaan 
EU:n lainsäädännön asianmukainen 
soveltaminen jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 41
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineiden vapaus, moniarvoisuus 
ja riippumattomuus ovat sananvapauden 
olennaisia osia; ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineillä on demokraattisessa 
yhteiskunnassa keskeinen rooli, kuten 
EU:n perusoikeuskirjassa ja 
SEU-sopimuksessa todetaan;

K. ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineiden vapaus, moniarvoisuus 
ja riippumattomuus ovat sananvapauden 
olennaisia osia; ottaa huomioon, että 
vapailla ja riippumattomilla 
tiedotusvälineillä on demokraattisessa 
yhteiskunnassa keskeinen rooli, kuten 
EU:n perusoikeuskirjassa ja 
SEU-sopimuksessa todetaan;

Or. es

Tarkistus 42
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
SEUT-sopimuksen 191 artiklan 
2 kohdassa todetaan, että unionin 
ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun 
korkeaan tasoon; ottaa huomioon, että 
perusoikeuskirjan mukaan 
ympäristönsuojelun korkea taso ja 

Poistetaan.
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ympäristön laadun parantaminen on 
sisällytettävä unionin politiikkoihin ja 
varmistettava kestävän kehityksen 
periaatteen mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 43
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
annetun direktiivin tavoitteena on 
rajoittaa haittoja, joita talouskriisin 
vaikutukset aiheuttavat talousarvioon, 
rajaamalla velkakirjojen arvon 
alaskirjauksella maksukyvyttömien 
pankkien vaikutuksia osakkeenomistajiin, 
obligaatioiden haltijoihin ja 
tilinomistajiin, joiden tilillä on yli 
100 000 euroa; ottaa huomioon, että 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
annetun direktiivin säännösten ja 
erityisesti velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen johdosta tilinomistajat ja 
näin ollen säästäjät saattavat joutua 
maksamaan pankin maksukyvyttömyyteen 
ajavasta huonosta hallinnosta;

Or. it

Tarkistus 44
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L b. ottaa huomioon, että vuonna 2019 
komissio jatkoi neljännen 
vakavaraisuusdirektiivin, 
talletussuojadirektiivin, pankkien elpymis- 
ja kriisinratkaisudirektiivin ja 
velkainstrumenttien 
ensisijaisuusjärjestystä koskevan 
direktiivin täytäntöönpanon seuraamista 
jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että 
vuonna 2019 se käynnisti 
rikkomismenettelyn 12 jäsenvaltiota 
vastaan, koska ne eivät olleet ryhtyneet 
tarvittaviin toimiin ensisijaisuusjärjestystä 
koskevan direktiivin saattamiseksi 
täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

Or. it

Tarkistus 45
Magdalena Adamowicz

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 
tällainen seuranta on ratkaisevan tärkeää, 
jotta voidaan tunnistaa oikeusvaltioon 
kohdistuvat riskit ennen kuin ne 
saavuttavat sellaisen pisteen, jossa 
tarvitaan virallisia toimia;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
vuosikertomuksiin 2017, 2018 ja 2019 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta, maakohtaiset 
kertomukset mukaan luettuina; katsoo, että 
tällainen seuranta on ratkaisevan tärkeää, 
jotta voidaan tunnistaa oikeusvaltioon 
kohdistuvat riskit ennen kuin ne 
saavuttavat sellaisen pisteen, jossa 
tarvitaan virallisia toimia; suhtautuu tältä 
osin myönteisesti komission 
ensimmäiseen vuotuiseen 
oikeusvaltiokertomukseen, joka on uusi 
ehkäisevä väline ja osa uutta vuotuista 
eurooppalaista oikeusvaltiomekanismia, 
joka keskittyy neljään alueeseen: 
oikeuslaitos, korruptiontorjuntakehys, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
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vapaus sekä muut hallitusjärjestelmän 
osien keskinäiseen valvontajärjestelmään 
liittyvät institutionaaliset kysymykset;

Or. en

Tarkistus 46
Daniel Buda

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 
tällainen seuranta on ratkaisevan tärkeää, 
jotta voidaan tunnistaa oikeusvaltioon 
kohdistuvat riskit ennen kuin ne 
saavuttavat sellaisen pisteen, jossa 
tarvitaan virallisia toimia;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
vuosikertomuksiin 2017, 2018 ja 2019 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamisen valvonnasta, maakohtaiset 
kertomukset mukaan luettuina; katsoo, että 
tällainen seuranta on ratkaisevan tärkeää, 
jotta voidaan tunnistaa ja estää 
oikeusvaltioon ja EU:n kansalaisten 
yleisiin oikeuksiin ja vapauksiin 
kohdistuvat riskit ennen kuin ne 
saavuttavat sellaisen pisteen, jossa 
tarvitaan virallisia toimia;

Or. ro

Tarkistus 47
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. ilmaisee huolensa siitä, että 
vuonna 2019 komissio aloitti 797 uutta 
rikkomusmenettelyä, mikä on enemmän 
kuin vuonna 2018 (644) ja vuonna 2017 
(716); pitää erittäin huolestuttavana 
myös, että vuonna 2019 komissio antoi 
316 virallista ilmoitusta verrattuna 157 
ilmoitukseen vuonna 2018 ja 275 
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ilmoitukseen vuonna 2017; toteaa, että 
tästä huolimatta 1 564 
rikkomusmenettelyä oli vielä kesken 
vuonna 2019, mikä on hieman vähemmän 
kuin vuoden 2018 lopussa kesken olleet 
1 571, ja hieman enemmän kuin 
vuonna 2017 (1 559);

Or. ro

Tarkistus 48
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pyytää komissiota perustamaan 
toimintansa EU Pilot -mekanismin tai 
muun vastaavan sovittelevan mekanismin 
käyttöön, jotta se vahvistaisi 
jäsenvaltioiden kanssa käytävää 
vuoropuhelua, joka on tärkeä ja 
korvaamaton perusta sellaisten tilanteiden 
ratkaisemiseksi, joissa yhteisön 
lainsäädäntöä sovelletaan virheellisellä 
tai puutteellisella tavalla; katsoo, että 
komission olisi pyrittävä aina kaikin 
mahdollisin keinoin ratkaisemaan asiat 
kansallisten viranomaisten kanssa 
käytävässä vuoropuhelussa ennen niiden 
viemistä unionin tuomioistuimen 
käsiteltäviksi ja että oikeuskeinoja on 
käytettävä aina vasta viimeisenä 
mahdollisena keinona;

Or. es

Tarkistus 49
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen ratkaisevaa roolia 
ainoana elimenä, joka on vastuussa EU:n 
lainsäädännön pätevyydestä päättämisestä 
ja varmistaa näin EU:n lainsäädännön 
asianmukaisen tulkinnan ja soveltamisen 
EU:n toimielimissä ja jäsenvaltioissa; 
muistuttaa, että 
ennakkoratkaisumenettely on EU:n 
lainsäädännön perusmekanismi, jonka 
puitteissa jäsenvaltioiden kansalliset 
tuomioistuimet voivat pyytää Euroopan 
unionin tuomioistuinta antamaan EU:n 
lainsäädännön tulkinnasta 
ennakkoratkaisun;

Or. en

Tarkistus 50
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. panee merkille, että näiden 
kertomusten mukaan alat, joilla 
jäsenvaltioihin kohdistettiin kyseisinä 
vuosina eniten osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamista koskevia 
rikkomusmenettelyjä, olivat ympäristö, 
liikkuvuus, liikenne ja sisämarkkinat;

Or. en

Tarkistus 51
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. huomauttaa, että vuonna 2019 
rikkomusmenettelyjä käynnistettiin 
seuraavilla pääasiallisilla politiikan 
aloilla suuruusluokan mukaisessa 
järjestyksessä: ympäristö, sisämarkkinat, 
teollisuus, yritykset ja pk-yritykset, 
liikenne ja kuljetus; pitää valitettavana, 
että ympäristölainsäädäntöön liittyi eniten 
ongelmia saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja lainsäädännön 
noudattamisen valvonnassa vuonna 2019; 
toteaa vertailun vuoksi, että vuonna 2018 
ympäristö oli kolmannella sijalla uusien 
rikkomusmenettelyjen määrässä;

Or. ro

Tarkistus 52
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota silloin kun 
mahdollista ja asianmukaista 
laajentamaan ehkäiseviä välineitä, joiden 
avulla on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita 
tunnistamaan kansallisen lainsäädännön 
osaksi siirtämiseen liittyviä ongelmia, 
käsitellä niitä rikkomusmenettelyjen 
aikaisessa vaiheessa ja auttaa 
jäsenvaltioita löytämään yhdistettyjä 
ratkaisuja ja näin parantaa EU:n 
lainsäädännön tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 53
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
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1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kannustaa komissiota 
parantamaan edelleen EU:n 
lainsäädännön soveltamisen valvontaa 
jäsenvaltioissa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
yleiskatsauksen mukaisesti; korostaa, että 
komission tulisi edistää lainsäädännön 
noudattamista johdonmukaisemmin eri 
politiikanaloilla;

Or. en

Tarkistus 54
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. katsoo, että rikkomusmenettelyjen 
suuri määrä osoittaa, että unionin 
lainsäädännön oikea-aikainen, 
asianmukainen ja tehokas soveltaminen 
jäsenvaltioissa on edelleen suuri haaste ja 
ensisijainen kysymys; kehottaa komissiota 
käyttämään mahdollisuuksien ja tarpeen 
mukaan täytäntöönpanoa ja 
noudattamista edistäviä välineitä, jotta 
EU:n lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano ja sen valvonta voidaan 
varmistaa; palauttaa mieliin, että tällaisia 
välineitä ovat pakettikokoukset, 
täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat, 
joista keskustellaan sidosryhmien ja 
Euroopan parlamentin kanssa, osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamista ja 
täytäntöönpanoa koskevat suunnitelmat, 
komiteat ja asiantuntijaryhmät sekä 
valmiuksien kehittämistä koskevat toimet 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 55
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. pitää myönteisenä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamista 
koskevien, vielä kesken olevien 
rikkomusmenettelyjen määrän 
vähenemistä vuonna 2019, koska määrä 
on 599, mikä on 21 prosenttia vähemmän 
kuin vuoden 2018 lopussa (758);

Or. ro

Tarkistus 56
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
1 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 d. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät 
käytä covid-19-pandemiaa verukkeena 
EU:n lainsäädännön epäasianmukaiselle 
soveltamiselle, ja katsoo, että ei ole 
mitään perusteita viivästyksille 
direktiivien saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 57
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä täytäntöön; pitää myönteisenä 
rikkomusmenettelyjen käynnistämistä; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään; toteaa kuitenkin, että 
vireillä olevien rikkomusmenettelyjen suuri 
määrä saattaa merkitä myös sitä, että 
lainsäädäntö itse on puutteellinen;

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä täytäntöön; pitää myönteisenä 
rikkomusmenettelyjen käynnistämistä; 
pitää myönteisenä myös sitä, että 
Euroopan komissio on hyväksynyt 
tiedonannon ”Rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevan EU:n 
kehyksen täytäntöönpanon 
parantaminen”, joka yhdessä useiden 
julkaistujen raporttien kanssa voi auttaa 
eurooppalaisia ja kansallisia viranomaisia 
puuttumaan tehokkaammin rahanpesun 
riskeihin, mukaan luettuna terrorismin 
rahoitukseen liittyvät riskit; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan neljännen 
rahanpesun vastaisen direktiivin 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään; toteaa kuitenkin, että 
vireillä olevien rikkomusmenettelyjen suuri 
määrä saattaa merkitä myös sitä, että 
lainsäädäntö itse on puutteellinen;

Or. ro

Tarkistus 58
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä täytäntöön; pitää myönteisenä 
rikkomusmenettelyjen käynnistämistä; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään; toteaa kuitenkin, että 
vireillä olevien rikkomusmenettelyjen suuri 
määrä saattaa merkitä myös sitä, että 

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä täytäntöön; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan neljännen 
rahanpesun vastaisen direktiivin 
kiireellisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään; toteaa 
kuitenkin, että vireillä olevien 
rikkomusmenettelyjen suuri määrä saattaa 
merkitä myös sitä, että lainsäädäntö itse on 
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lainsäädäntö itse on puutteellinen; puutteellinen, ja että komission olisi 
tutkittava tämä asia omasta aloitteestaan 
ja ehdotettava tarvittaessa direktiiviin 
tehtäviä muutoksia;

Or. es

Tarkistus 59
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä täytäntöön; pitää myönteisenä 
rikkomusmenettelyjen käynnistämistä; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
neljännen rahanpesun vastaisen 
direktiivin asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään; toteaa 
kuitenkin, että vireillä olevien 
rikkomusmenettelyjen suuri määrä 
saattaa merkitä myös sitä, että 
lainsäädäntö itse on puutteellinen;

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä ja viidettä rahanpesun 
vastaista direktiiviä täytäntöön; pitää 
myönteisenä rikkomusmenettelyjen 
käynnistämistä ja kehottaa jäsenvaltioita 
saattamaan kyseiset direktiivit 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään;

Or. en

Tarkistus 60
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä täytäntöön; pitää myönteisenä 
rikkomusmenettelyjen käynnistämistä; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 

2. pitää erittäin huolestuttavana sitä, 
että suuri joukko jäsenvaltioita ei ole 
pannut neljättä rahanpesun vastaista 
direktiiviä täytäntöön; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan neljännen 
rahanpesun vastaisen direktiivin 
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neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään; toteaa kuitenkin, että 
vireillä olevien rikkomusmenettelyjen suuri 
määrä saattaa merkitä myös sitä, että 
lainsäädäntö itse on puutteellinen;

asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään; pitää valitettavana 
rikkomusmenettelyjen käynnistämistä; 
toteaa kuitenkin, että vireillä olevien 
rikkomusmenettelyjen suuri määrä saattaa 
merkitä myös sitä, että lainsäädäntö itse on 
puutteellinen;

Or. en

Tarkistus 61
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. muistuttaa, että kaikkein 
näkyvimpiin rikkomusmenettelyihin 
johtanut lainsäädäntö on seurausta 
direktiiveistä; muistuttaa, että asetukset 
ovat velvoittavia ja sellaisenaan 
sovellettavia kaikissa jäsenvaltioissa; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota 
turvautumaan mahdollisuuksien mukaan 
asetuksiin suunnitellessaan 
lainsäädäntöehdotusten antamista; 
katsoo, että tällä lähestymistavalla 
voitaisiin pienentää ylisääntelyn riskiä 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 62
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. muistuttaa, että ennakkoratkaisut 
auttavat selventämään tapaa, jolla 
unionin oikeutta on sovellettava; katsoo, 
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että tähän menettelyyn turvautuminen 
mahdollistaa unionin lainsäädännön 
yhdenmukaisen tulkinnan ja 
täytäntöönpanon; kannustaa tämän 
vuoksi kansallisia tuomioistuimia 
saattamaan asioita Euroopan unionin 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, kun niissä 
on epäselvyyksiä, ja välttämään näin 
rikkomismenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 63
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää huolestuttavina joidenkin 
EU:n jäsenvaltioiden, kuten Bulgarian, 
Kyproksen ja Maltan, hiljattain 
hyväksymien investointi- ja 
kansalaisuusohjelmien vaikutuksia; 
kehottaa komissiota antamaan 
lainsäädäntöä, jolla kielletään tällaiset 
käytännöt;

3. pitää huolestuttavina joidenkin 
EU:n jäsenvaltioiden hiljattain 
hyväksymien investointi- ja 
kansalaisuusohjelmien vaikutuksia; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
jäsenvaltioille lainsäädäntöä, jolla 
pysäytetään kaikissa tapauksissa 
kansalaisuuden myöntäminen kaikille 
unionin alueelle laittomasti saapuneille 
ulkomaalaisille ja kaikille 
ulkomaalaisille, jotka ovat saapuneet 
unionin alueelle laillisesti mutta jotka 
ovat saaneet lainvoimaisen tuomion 
rikoksesta tai jotka muulla tavoin pyrkivät 
kannustamaan tai osallistumaan 
toimintaan jäsenvaltioita tai 
eurooppalaisia arvoja vastaan;

Or. es

Tarkistus 64
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää huolestuttavina joidenkin 
EU:n jäsenvaltioiden, kuten Bulgarian, 
Kyproksen ja Maltan, hiljattain 
hyväksymien investointi- ja 
kansalaisuusohjelmien vaikutuksia; 
kehottaa komissiota antamaan 
lainsäädäntöä, jolla kielletään tällaiset 
käytännöt;

3. pitää huolestuttavina joidenkin 
EU:n jäsenvaltioiden hiljattain 
hyväksymien investointi- ja 
kansalaisuusohjelmien vaikutuksia; 
kehottaa komissiota antamaan 
lainsäädäntöä, jolla kielletään tällaiset 
käytännöt;

Or. en

Tarkistus 65
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana unionin 
lainsäädännön epäyhtenäisyyttä ja 
riittämättömyyttä rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan 
torjunnassa; pyytää komissiota seuraamaan 
edelleen järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevan puitepäätöksen 
asianmukaista saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä käyttäen sille 
perussopimuksissa annettuja valtuuksia 
valvoa lainsäädännön noudattamista; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
puitepäätöstä SEUT-sopimuksen 
83 artiklan valossa mukauttamalla 
kyseisten rikosten määritelmiä, jotta 
niissä otettaisiin erityisesti huomioon 
rikollisjärjestöjen rajat ylittävä luonne, 
joka on moneen kertaan tuotu esiin 
toimivaltaisten EU:n virastojen 
kertomuksissa, ja tiukentamaan asiaan 
liittyviä seuraamuksia, jotta voidaan ottaa 
huomioon myös rikollisjärjestöön 
kuulumista koskeva rikos, johon liittyy 
mafiarikoksen tapaan kyky pelotella, 
rikosten jatkuvuus, joka liittyy 

4. pitää valitettavana unionin 
lainsäädännön epäyhtenäisyyttä ja 
riittämättömyyttä rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan 
torjunnassa; pyytää komissiota seuraamaan 
edelleen järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevan puitepäätöksen 
asianmukaista saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;
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olennaisesti rikollisjärjestöihin 
kuulumiseen, sekä kyky vaikuttaa 
julkisiin elimiin; pitää tässä yhteydessä 
toivottavana myös yleistä unionin 
lainsäädäntöä niiden henkilöiden 
suojelusta, jotka päättävät tehdä 
yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 66
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana unionin 
lainsäädännön epäyhtenäisyyttä ja 
riittämättömyyttä rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan 
torjunnassa; pyytää komissiota seuraamaan 
edelleen järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevan puitepäätöksen 
asianmukaista saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä käyttäen sille 
perussopimuksissa annettuja valtuuksia 
valvoa lainsäädännön noudattamista; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
puitepäätöstä SEUT-sopimuksen 
83 artiklan valossa mukauttamalla 
kyseisten rikosten määritelmiä, jotta niissä 
otettaisiin erityisesti huomioon 
rikollisjärjestöjen rajat ylittävä luonne, joka 
on moneen kertaan tuotu esiin 
toimivaltaisten EU:n virastojen 
kertomuksissa, ja tiukentamaan asiaan 
liittyviä seuraamuksia, jotta voidaan ottaa 
huomioon myös rikollisjärjestöön 
kuulumista koskeva rikos, johon liittyy 
mafiarikoksen tapaan kyky pelotella, 
rikosten jatkuvuus, joka liittyy olennaisesti 
rikollisjärjestöihin kuulumiseen, sekä kyky 
vaikuttaa julkisiin elimiin; pitää tässä 
yhteydessä toivottavana myös yleistä 
unionin lainsäädäntöä niiden henkilöiden 

4. kiinnittää huomion unionin 
lainsäädännön epäyhtenäisyyteen ja 
riittämättömyyteen rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan 
torjunnassa; pyytää komissiota seuraamaan 
edelleen järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevan puitepäätöksen 
asianmukaista saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä käyttäen sille 
perussopimuksissa annettuja valtuuksia 
valvoa lainsäädännön noudattamista; 
kehottaa komissiota tekemään 
SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdan 
nojalla ehdotuksen direktiiviksi, jolla 
kumotaan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskeva puitepäätös 
2008/841/JHA ja päivitetään kyseisten 
rikosten määritelmät, jotta niissä otettaisiin 
erityisesti huomioon rikollisjärjestöjen rajat 
ylittävä luonne, joka on moneen kertaan 
tuotu esiin toimivaltaisten EU:n virastojen, 
erityisesti Europolin ja Eurojustin 
kertomuksissa, ja tiukentamaan 
seuraamuksia ja ottamaan huomioon myös 
rikollisjärjestöön kuulumista koskeva 
rikos, johon liittyy mafiarikoksen tapaan 
kyky pelotella, rikosten jatkuvuus, joka 
liittyy olennaisesti rikollisjärjestöihin 
kuulumiseen, sekä kyky vaikuttaa julkisiin 
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suojelusta, jotka päättävät tehdä yhteistyötä 
oikeuslaitoksen kanssa;

elimiin; pitää tässä yhteydessä toivottavana 
myös yleistä unionin lainsäädäntöä niiden 
henkilöiden suojelusta, jotka päättävät 
tehdä yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 67
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana unionin 
lainsäädännön epäyhtenäisyyttä ja 
riittämättömyyttä rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan 
torjunnassa; pyytää komissiota seuraamaan 
edelleen järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevan puitepäätöksen 
asianmukaista saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä käyttäen sille 
perussopimuksissa annettuja valtuuksia 
valvoa lainsäädännön noudattamista; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
puitepäätöstä SEUT-sopimuksen 
83 artiklan valossa mukauttamalla 
kyseisten rikosten määritelmiä, jotta niissä 
otettaisiin erityisesti huomioon 
rikollisjärjestöjen rajat ylittävä luonne, joka 
on moneen kertaan tuotu esiin 
toimivaltaisten EU:n virastojen 
kertomuksissa, ja tiukentamaan asiaan 
liittyviä seuraamuksia, jotta voidaan ottaa 
huomioon myös rikollisjärjestöön 
kuulumista koskeva rikos, johon liittyy 
mafiarikoksen tapaan kyky pelotella, 
rikosten jatkuvuus, joka liittyy olennaisesti 
rikollisjärjestöihin kuulumiseen, sekä kyky 
vaikuttaa julkisiin elimiin; pitää tässä 
yhteydessä toivottavana myös yleistä 
unionin lainsäädäntöä niiden henkilöiden 
suojelusta, jotka päättävät tehdä yhteistyötä 
oikeuslaitoksen kanssa;

4. pitää valitettavana unionin 
lainsäädännön epäyhtenäisyyttä ja 
riittämättömyyttä rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan, 
kuten mafioiden harjoittaman 
huumausainekaupan tai ihmisten 
laittoman salakuljetuksen, torjunnassa; 
pyytää komissiota seuraamaan edelleen 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 
koskevan puitepäätöksen asianmukaista 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 
käyttäen sille perussopimuksissa annettuja 
valtuuksia valvoa lainsäädännön 
noudattamista; kehottaa komissiota 
tarkistamaan puitepäätöstä 
SEUT-sopimuksen 83 artiklan valossa 
mukauttamalla kyseisten rikosten 
määritelmiä, jotta niissä otettaisiin 
erityisesti huomioon rikollisjärjestöjen rajat 
ylittävä luonne, joka on moneen kertaan 
tuotu esiin toimivaltaisten EU:n virastojen 
kertomuksissa, ja tiukentamaan asiaan 
liittyviä seuraamuksia, jotta voidaan ottaa 
huomioon myös rikollisjärjestöön 
kuulumista koskeva rikos, johon liittyy 
mafiarikoksen tapaan kyky pelotella, 
rikosten jatkuvuus, joka liittyy olennaisesti 
rikollisjärjestöihin kuulumiseen, sekä kyky 
vaikuttaa julkisiin elimiin; pitää tässä 
yhteydessä toivottavana myös yleistä 
unionin lainsäädäntöä niiden henkilöiden 
suojelusta, jotka päättävät tehdä yhteistyötä 
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oikeuslaitoksen kanssa;

Or. es

Tarkistus 68
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää antaa 
lainsäädäntöä, jonka avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat torjua 
tehokkaasti laittomia varoja, jotta voidaan 
estää rikollisia hyötymästä rikoksilla 
tuotetuista varoista tuomalla ne lailliseen 
talouteen tai rahoittamalla muuta rikollista 
toimintaa; panee merkille, että unionin 
lainsäädäntö on tältä osin puutteellista 
asetuksen (EU) 2018/1805 tulevasta 
voimaantulosta huolimatta, ja kehottaa 
komissiota tarkistamaan kaiken 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista 
koskevan lainsäädännön EU:ssa, erityisesti 
rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointia 
ja menetetyksi tuomitsemista koskevien 
näkökohtien osalta, vaikka lainvoimaista 
tuomiota ei olisikaan annettu, ja näiden 
varojen hallinnointia, joiden osalta ei 
vieläkään ole olemassa riittävää 
yhdenmukaista oikeudellista kehystä EU:n 
tasolla;

5. korostaa, että on tärkeää antaa 
lainsäädäntöä, jonka avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat torjua 
tehokkaasti laittomia varoja, jotta voidaan 
estää rikollisia hyötymästä rikoksilla 
tuotetuista varoista tuomalla ne lailliseen 
talouteen tai rahoittamalla muuta rikollista 
toimintaa; panee merkille, että unionin 
lainsäädäntö on tältä osin puutteellista 
asetuksen (EU) 2018/1805 tulevasta 
voimaantulosta huolimatta, ja kehottaa 
komissiota tarkistamaan kaiken 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista 
koskevan lainsäädännön EU:ssa, erityisesti 
rikoksen tuottaman hyödyn 
varotoimenpiteenä takavarikointia ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevien 
näkökohtien osalta ja näiden varojen 
hallinnointia, joiden osalta ei vieläkään ole 
olemassa riittävää yhdenmukaista 
oikeudellista kehystä EU:n tasolla;

Or. es

Tarkistus 69
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää antaa 
lainsäädäntöä, jonka avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat torjua 
tehokkaasti laittomia varoja, jotta voidaan 
estää rikollisia hyötymästä rikoksilla 
tuotetuista varoista tuomalla ne lailliseen 
talouteen tai rahoittamalla muuta rikollista 
toimintaa; panee merkille, että unionin 
lainsäädäntö on tältä osin puutteellista 
asetuksen (EU) 2018/1805 tulevasta 
voimaantulosta huolimatta, ja kehottaa 
komissiota tarkistamaan kaiken 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista 
koskevan lainsäädännön EU:ssa, 
erityisesti rikoksen tuottaman hyödyn 
takavarikointia ja menetetyksi 
tuomitsemista koskevien näkökohtien 
osalta, vaikka lainvoimaista tuomiota ei 
olisikaan annettu, ja näiden varojen 
hallinnointia, joiden osalta ei vieläkään 
ole olemassa riittävää yhdenmukaista 
oikeudellista kehystä EU:n tasolla;

5. korostaa, että on tärkeää antaa 
lainsäädäntöä, jonka avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat torjua 
tehokkaasti laittomia varoja, jotta voidaan 
estää rikollisia hyötymästä rikoksilla 
tuotetuista varoista tuomalla ne lailliseen 
talouteen tai rahoittamalla muuta rikollista 
toimintaa; panee merkille, että unionin 
lainsäädäntö on tältä osin puutteellista 
asetuksen (EU) 2018/1805 tulevasta 
voimaantulosta huolimatta; suhtautuu 
siksi myönteisesti komission sitoumukseen 
tarkistaa kaikki rikoksentekovälineiden ja 
rikoshyödyn jäädyttämistä ja menetetyksi 
tuomitsemista koskeva lainsäädäntö 
EU:ssa ja arvioida mahdollinen muiden 
yhteisten säännösten tarve, erityisesti 
rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointia 
ja menetetyksi tuomitsemista koskevien 
näkökohtien osalta, vaikka lainvoimaista 
tuomiota ei olisikaan annettu, ja näiden 
varojen hallinnoinnin osalta;

Or. en

Tarkistus 70
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. suhtautuu myönteisesti komission 
pyrkimyksiin seurata edelleen vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta EU:n alueella 
käsittelevien, prosessuaalisia oikeuksia 
koskevien direktiivien täysimääräistä 
saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; korostaa kuitenkin 
huolestuneisuutensa havaituista 
jatkuvista vaikeuksista saattaa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä direktiivi 
2012/29/EU, jossa vahvistetaan rikoksen 
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uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua 
koskevat vähimmäisvaatimukset, sekä 
rikkomusmenettelyistä, joita on 
käynnistetty useita jäsenvaltioita vastaan, 
koska ne eivät ole saattaneet osaksi 
kansallista lainsäädäntöään rikoksesta 
epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista 
menettelytakeista rikosoikeudellisissa 
menettelyissä annettua direktiiviä (EU) 
2016/800;

Or. en

Tarkistus 71
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on kiireellisesti 
määriteltävä uudelleen eurooppalainen 
veromalli, jotta voidaan rajoittaa 
epäreilua kilpailua jäsenvaltioiden välillä 
ja niin sanottujen veroparatiisien 
yleistymistä; katsoo, että 
oikeudenmukaisen verotuksen sekä 
veropetosten, veronkierron, aggressiivisen 
verosuunnittelun ja rahanpesun 
määrätietoisen torjunnan on oltava 
keskeisellä sijalla EU:n politiikassa; 
kehottaa EU:ta tukemaan jäsenvaltioiden 
siirtymistä EU:n oikeudellisen kehyksen 
ja perussopimusten hengen mukaiseen 
verojärjestelmään;

6. korostaa, että unionin on laadittava 
selvä strategia, jolla torjutaan niin 
sanottujen veroparatiisien yleistymistä; 
katsoo, että oikeudenmukaisen ja 
kohtuullisen verotuksen, jäsenvaltioiden 
vapauden ottaa käyttöön asianmukaiseksi 
katsomansa verotusjärjestelmä sekä 
veropetosten, veronkierron, aggressiivisen 
verosuunnittelun ja rahanpesun 
määrätietoisen torjunnan on oltava 
keskeisellä sijalla EU:n tulevassa 
strategiassa; kehottaa EU:ta asettamaan 
rajoituksia sallitulle verorasitukselle ja 
laatimaan suuntaviivoja ja yhteisen 
strategian, jolla parannetaan euroalueen 
kilpailukykyä vähentämällä verorikoksia;

Or. es

Tarkistus 72
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että on kiireellisesti 
määriteltävä uudelleen eurooppalainen 
veromalli, jotta voidaan rajoittaa epäreilua 
kilpailua jäsenvaltioiden välillä ja niin 
sanottujen veroparatiisien yleistymistä; 
katsoo, että oikeudenmukaisen verotuksen 
sekä veropetosten, veronkierron, 
aggressiivisen verosuunnittelun ja 
rahanpesun määrätietoisen torjunnan on 
oltava keskeisellä sijalla EU:n politiikassa; 
kehottaa EU:ta tukemaan jäsenvaltioiden 
siirtymistä EU:n oikeudellisen kehyksen 
ja perussopimusten hengen mukaiseen 
verojärjestelmään;

6. korostaa, että on parannettava 
verotusta koskevaa EU:n lainsäädäntöä, 
jotta verojärjestelmistä tulee avoimempia, 
vastuullisempia ja tehokkaampia ja jotta 
voidaan rajoittaa epäreilua kilpailua 
jäsenvaltioiden välillä ja niin sanottujen 
veroparatiisien yleistymistä; katsoo, että 
oikeudenmukaisen verotuksen sekä 
veropetosten, veronkierron, aggressiivisen 
verosuunnittelun ja rahanpesun 
määrätietoisen torjunnan on oltava 
keskeisellä sijalla EU:n politiikassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään kilpailukykyisen, 
oikeudenmukaisen ja vakaan 
verojärjestelmän, joka pystyy toimimaan 
digitaalisella aikakaudella ja uusissa 
liiketoimintamalleissa;

Or. en

Tarkistus 73
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pitää huolestuttavana, että 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
soveltamisalaan kuuluvan EU:n 
lainsäädännön soveltamisessa on vakavia 
puutteita ja viipeitä erityisesti työterveyttä 
ja työturvallisuutta koskevan sääntelyn, 
kuten työaikadirektiivin ja naisten ja 
miesten tasa-arvoista kohtelua ja palkkaa 
koskevan lainsäädännön soveltamisen 
osalta;

Or. en
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Tarkistus 74
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. pitää valitettavana, että 
jäsenvaltioiden välillä on jatkuvasti eroja 
sellaisten säädösten tehokkaassa 
täytäntöönpanossa, joilla pyritään 
sosiaalisen ja osallistavan unionin 
rakentamiseen ja haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien kaikenlaisen 
syrjinnän torjumiseen; korostaa erityisesti 
vaikeuksia, joita vammaiset ja etenkin 
kuulo- ja näkövammaiset ihmiset joutuvat 
kohtaamaan esimerkiksi siksi, että 
tavaroiden ja palvelujen saavutettavuutta 
ei ole vielä taattu, mistä ovat esimerkkinä 
hätänumero 112 ja verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuutta 
koskeva direktiivi; 

Or. en

Tarkistus 75
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, ettei komissio 
ole päättänyt käynnistää 
rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka ovat rikkoneet Schengenin 
säännöstöä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 76
Jorge Buxadé Villalba
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, ettei komissio 
ole päättänyt käynnistää 
rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka ovat rikkoneet Schengenin 
säännöstöä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 77
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, ettei komissio 
ole päättänyt käynnistää 
rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka ovat rikkoneet Schengenin 
säännöstöä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 78
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana, että 
jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet 
sitoumuksiaan, jotka koskevat 
solidaarisuutta ja vastuunjakoa 
turvapaikanhakijoiden siirtämisessä;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 79
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot 
eivät ole noudattaneet sitoumuksiaan, 
jotka koskevat solidaarisuutta ja 
vastuunjakoa turvapaikanhakijoiden 
siirtämisessä;

8. pitää valitettavana, että Euroopan 
unioni haluaa ottaa käyttöön laittomien 
maahanmuuttajien pakollisen ja 
järjestelmällisen siirtämisen, ja katsoo, 
että tällä tavalla unioni entisestään 
rohkaisee sen alueelle kohdistuvaa 
maahanmuuttotulvaa;

Or. fr

Tarkistus 80
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
oikeudellista yhteistyötä ja 
poliisiyhteistyötä koskevan unionin 
lainsäädännön osaksi kansallista 
lainsäädäntöään erityisesti tietojen vaihdon 
osalta; panee merkille, että komissio jatkoi 
vuonna 2019 rikkomusmenettelyjä, jotka 
koskivat matkustajarekisteridirektiivin 
(Espanja, Alankomaat ja Suomi) ja 
terrorismin torjumisesta annetun 
direktiivin (Kreikka ja Luxemburg) 
täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta 
jättämistä;

9. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
unionin lainsäädännön osaksi kansallista 
lainsäädäntöään vakavien rikosten ja 
terrorismin torjumiseksi; kiinnittää 
erityistä huomiota komission useissa 
jäsenvaltioissa havaitsemiin puutteisiin 
terrorismin torjumisesta annetun 
direktiivin (2017/541/EU) saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä; panee 
merkille, että useimmat jäsenvaltiot, joita 
vastaan komissio jatkoi vuonna 2019 
rikkomusmenettelyjä, ovat nyt ilmoittaneet 
hyväksyneensä 
matkustajarekisteridirektiivin 
(2016/681/EU) täytäntöönpanotoimet;

Or. en
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Tarkistus 81
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
oikeudellista yhteistyötä ja 
poliisiyhteistyötä koskevan unionin 
lainsäädännön osaksi kansallista 
lainsäädäntöään erityisesti tietojen vaihdon 
osalta; panee merkille, että komissio jatkoi 
vuonna 2019 rikkomusmenettelyjä, jotka 
koskivat matkustajarekisteridirektiivin 
(Espanja, Alankomaat ja Suomi) 
jaterrorismin torjumisesta annetun 
direktiivin (Kreikka ja Luxemburg) 
täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta 
jättämistä;

9. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
oikeudellista yhteistyötä ja 
poliisiyhteistyötä koskevan unionin 
lainsäädännön osaksi kansallista 
lainsäädäntöään erityisesti tietojen vaihdon 
osalta; panee merkille, että komissio jatkoi 
vuonna 2019 joidenkin maiden 
rikkomusmenettelyjä, jotka koskivat 
matkustajarekisteridirektiivin ja terrorismin 
torjumisesta annetun direktiivin 
täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta 
jättämistä;

Or. es

Tarkistus 82
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa EU:n toimielimiä 
takaamaan perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanon kaikissa päätöksissään 
ja toimintapolitiikoissaan, jotta 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
vapautta voidaan pitää tehokkaasti yllä; 
pitää tiedotusvälineiden tilaa EU:ssa 
huolestuttavana; pitää valitettavina kaikkia 
käytäntöjä, joilla pyritään pelottelemaan 
tai uhkailemaan toimittajia, mukaan 
lukien ”perusteettomat väitteet”; katsoo, 
että komission olisi ryhdyttävä toimiin 
sellaisten varoittavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi, joilla estetään 
oikeudellisen välineen väärinkäyttö 

10. kehottaa EU:n toimielimiä 
takaamaan tiedotusvälineiden vapauden 
puolustamisen; pitää tiedotusvälineiden 
tilaa EU:ssa huolestuttavana ja tuomitsee 
sen ja konkreettisesti tilanteen joillakin 
alueilla, joilla toimittajien häirintä on 
jopa estänyt heitä työskentelemästä ja 
uutisoimasta ja jopa johtanut fyysisiin 
hyökkäyksiin erityisesti sellaisia 
tiedotusvälineitä vastaan, jotka eivät ole 
läheisiä alueviranomaisten kanssa tai 
jotka arvostelevat niitä; tuomitsee kaikki 
käytännöt, joilla pyritään pelottelemaan, 
uhkailemaan tai sensuroimaan toimittajia 
tai tiedotusvälineitä voimankäytöllä, 
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toimittajien pelottelemiseksi tai 
vahingoittamiseksi;

fyysisellä tai verbaalisella väkivallalla 
ja/tai taloudellisilla uhkauksilla, kuten 
julkisten varojen myöntämisellä tai 
poistamisella; katsoo aiheelliseksi, että 
komissio laatisi varoittavia ohjeita tai 
suuntaviivoja, joilla estetään oikeudellisen 
tai hallinnollisen välineen väärinkäyttö 
toimittajien pelottelemiseksi tai 
vahingoittamiseksi;

Or. es

Tarkistus 83
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa EU:n toimielimiä 
takaamaan perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanon kaikissa päätöksissään ja 
toimintapolitiikoissaan, jotta 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
vapautta voidaan pitää tehokkaasti yllä; 
pitää tiedotusvälineiden tilaa EU:ssa 
huolestuttavana; pitää valitettavina kaikkia 
käytäntöjä, joilla pyritään pelottelemaan tai 
uhkailemaan toimittajia, mukaan lukien 
”perusteettomat väitteet”; katsoo, että 
komission olisi ryhdyttävä toimiin 
sellaisten varoittavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi, joilla estetään 
oikeudellisen välineen väärinkäyttö 
toimittajien pelottelemiseksi tai 
vahingoittamiseksi;

10. kehottaa EU:n toimielimiä 
takaamaan perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanon kaikissa päätöksissään ja 
toimintapolitiikoissaan, jotta 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja 
vapautta voidaan pitää tehokkaasti yllä; 
pitää tiedotusvälineiden tilaa EU:ssa 
huolestuttavana; pitää valitettavina kaikkia 
käytäntöjä, joilla pyritään pelottelemaan tai 
uhkailemaan toimittajia; toistaa tältä osin 
kehottavansa komissiota esittämään 
kattavan ehdotuksen säädökseksi, jolla 
pyritään vahvistamaan 
SLAPP-käytäntöjen vastaiset 
vähimmäisvaatimukset kaikkialla EU:ssa; 
katsoo, että komission olisi ryhdyttävä 
toimiin sellaisten varoittavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, joilla 
estetään oikeudellisen välineen 
väärinkäyttö toimittajien pelottelemiseksi 
tai vahingoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 84
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Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. tuomitsee yhä useammin nähtävät 
kampanjat, joilla pyritään johtamaan 
yleisöä harhaan antamalla heille väärää 
tietoa EU:n toiminnasta ja jotka on 
kohdistettu myös toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan EU:n lainsäädännön 
asianmukainen soveltaminen 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
torjumaan tätä ilmiötä, koska sillä 
pyritään horjuttamaan demokraattista 
prosessia ja kansalaisten luottamusta 
EU:n demokraattisiin instituutioihin; 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
selkeän, kattavan ja laajan valikoiman 
toimia, joilla torjutaan verkossa olevan 
disinformaation leviämistä ja vaikutuksia 
Euroopassa ja varmistetaan 
eurooppalaisten arvojen ja 
demokraattisten järjestelmien suoja;

Or. en

Tarkistus 85
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
havaittuja vakavia puutteita, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen; kehottaa komissiota 
ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 

11. huomauttaa muun muassa EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
kohdatuista vaikeuksista, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen; kehottaa komissiota 
arvioimaan mahdollisia uusia tai 
vaihtoehtoisia muita kuin oikeudellisia 
mekanismeja, jotka mahdollistavat 
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täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
prioriteettien mukaisesti;

aihealueesta riippumatta kaikkien EU:n 
direktiivien saattamisen täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

Or. es

Tarkistus 86
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
havaittuja vakavia puutteita, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen; kehottaa komissiota 
ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
prioriteettien mukaisesti;

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristö- ja energialainsäädännön 
soveltamisessa havaittuja vakavia 
puutteita, jotka liittyvät erityisesti 
jätehuoltoon, energiatehokkuuteen, 
luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymiseen, luonnonvarojen ja 
suojelualueiden ylihyödyntämiseen, 
yhdyskuntajätevesien riittämättömään 
käsittelyyn ja ilman pilaantumiseen; 
kehottaa komissiota painokkaasti 
ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
prioriteettien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 87
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
havaittuja vakavia puutteita, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen; kehottaa komissiota 
ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
prioriteettien mukaisesti;

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
havaittuja vakavia puutteita, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen; panee erityisesti 
huolestuneena merkille, että valtaosa 
jäsenvaltioista on rikkonut toistuvasti ja 
järjestelmällisesti EU:n lainsäädäntöä 
ilmansaasteiden raja-arvoista;

Or. it

Tarkistus 88
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
havaittuja vakavia puutteita, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen; kehottaa komissiota 
ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
prioriteettien mukaisesti;

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
havaittuja vakavia puutteita, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
ylihyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen ja joilla on myös vakavia 
vaikutuksia ihmisten terveydelle; kehottaa 
komissiota ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
prioriteettien mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 89
Magdalena Adamowicz

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää huolestuttavina EU:n 
ympäristölainsäädännön soveltamisessa 
havaittuja vakavia puutteita, jotka liittyvät 
erityisesti jätehuoltoon, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen, yhdyskuntajätevesien 
riittämättömään käsittelyyn ja ilman 
pilaantumiseen; kehottaa komissiota 
ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
prioriteettien mukaisesti;

11. kehottaa komissiota ryhtymään 
oikeustoimiin sen varmistamiseksi, että 
kaikki EU:n ympäristödirektiivit saatetaan 
nopeasti, täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa 
ottaen huomioon tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määritellyt 
prioriteetit; korostaa, että on kiinnitettävä 
erityistä huomiota EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoon jätehuollon, 
yhdyskuntajätevesien käsittelyn ja ilman 
pilaantumisen alalla;

Or. en

Tarkistus 90
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. panee huolestuneena merkille 
jäsenvaltioissa esiintyvät puutteet 
suojelualueiden Natura 2000 -verkoston 
täytäntöönpanossa ja suojeltujen 
luontotyyppien ja lajien säilyttämisen 
kannalta olennaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamisessa; 
korostaa, että ekosysteemien 
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rappeutuminen ja luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen on 
merkittävä ongelma kaikkialla EU:ssa; 
suosittelee, että komissio ehdottaa uutta 
ekosysteemien ennallistamista koskevaa 
lainsäädäntöä, joka perustuisi 
luontodirektiivissä ja muussa EU:n 
lainsäädännössä jo säädettyihin voimassa 
oleviin velvoitteisiin ja menisi niitä 
pitemmälle ja josta syntyisi 
yhteisvaikutuksia luonnon 
monimuotoisuutta ja ilmastokriisiä 
koskevien ohjelmien välille, koska sen 
painopisteenä olisivat biologisesti 
monimuotoiset ekosysteemit, joilla on 
merkittävä hiilen varastointi- ja 
sitomispotentiaali;

Or. en

Tarkistus 91
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. panee huolestuneena merkille, että 
vireillä on 19 rikkomismenettelyä 
ympäristövastuudirektiivin säännösten 
virheellisen täytäntöönpanon johdosta; 
katsoo, että tämän direktiivin 
asianmukainen soveltaminen on 
keskeistä, jotta varmistetaan saastuttaja 
maksaa -periaatteen moitteeton 
soveltaminen ja yleisesti ottaen vastuu 
ympäristövahingoista; kehottaa 
komissiota ryhtymään oikeustoimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n 
ympäristödirektiivit saatetaan nopeasti, 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 
soveltamista parantamalla” määriteltyjen 
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prioriteettien mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 92
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että komission olisi 
arvioitava oma-aloitteisesti uudelleen 
sääntelytyönsä laatua yhdessä 
parlamentin ja neuvoston kanssa; katsoo 
myös, että komission olisi tutkittava, 
johtuvatko vaikeudet tai hitaus 
direktiivien moitteettomassa, 
täysimääräisessä ja oikea-aikaisessa 
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä siitä, että komission 
säädökset tai niiden muotoilut ovat 
epäselviä tai monimutkaisia; toteaa, että 
tämä koskee erityisesti sellaisia 
direktiivejä, joita käytännössä katsoen 
yksikään jäsenvaltio ei ole saattanut 
ajoissa osaksi kansallista lainsäädäntöään 
tai jotka on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä väärin tai puutteellisesti;

Or. es

Tarkistus 93
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. antaa tunnustusta Euroopan 
komission tekemästä työstä ja 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta; 
suosittelee, että EU:ssa kehitetään 
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toissijaisuusperiaatteen 
valvontamekanismiin poliittisempi 
lähestymistapa, jossa kansalaisille syntyisi 
enemmän lisäarvoa, ja että siinä olisi 
mukana Euroopan alueiden komitea, joka 
alue- ja paikallisviranomaisten 
edustajana voi toimia 
suhteellisuusperiaatteen valvojana;

Or. en

Tarkistus 94
Pascal Durand

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää valitettavana, että 
menettelyjen määrän kasvu on johtanut 
vuodesta 2017 alkaen mahdollisten EU:n 
lainsäädännön 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;

Or. en

Tarkistus 95
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota antamaan 
lisätietoja perusteista, joita sovelletaan 
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vuonna 2017 käyttöön otetussa uudessa 
menetelmässä, jonka tavoitteena on 
määrittää EU:n lainsäädännön 
vakavimmat rikkomiset ja tehdyt kantelut, 
joista käynnistetään rikkomusmenettely;

Or. en

Tarkistus 96
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. korostaa, että unionin laajuisten 
yhdenmukaisten ja kattavien hyvää 
hallintoa koskevien kodifioitujen 
sääntöjen puutteen vuoksi kansalaisten ja 
yritysten ei ole helppoa ymmärtää täysin 
unionin lainsäädännön mukaisia 
oikeuksiaan; painottaa siksi, että 
asetuksen muodossa annettu hyvää 
hallintoa koskeva kodifioitu säännöstö, 
jossa vahvistetaan hallinnollisen 
menettelyn eri näkökohdat, kuten 
ilmoitukset, sitovat määräajat, oikeus 
tulla kuulluksi ja jokaisen oikeus tutustua 
itseään koskeviin asiakirjoihin, auttaa 
lujittamaan kansalaisten oikeuksia ja 
lisäämään avoimuutta; katsoo, että tämä 
sääntely lisäisi julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
kapasiteettia ja tältä osin vastaisi 
investointi- ja uudistustarpeisiin 
kaikkialla Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 97
Nacho Sánchez Amor, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. 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, ja joka 
hankaloittaa tai estää poliittisempien 
ohjelmien laatimista ja näin ollen 
keskustelua EU:n politiikasta; muistuttaa, 
että vuonna 2019 toimitettiin 
159 kertomusta eikä yhtään perusteltua 
lausuntoa ja että yhdeksän viime vuoden 
kokonaismäärät olivat 4 918 kertomusta 
ja 439 perusteltua lausuntoa; palauttaa 
mieliin, että keltaisen kortin menettelyä 
on toistaiseksi sovellettu vasta kolme 
kertaa, oranssin kortin menettelyä ei 
kertaakaan;

Or. en

Tarkistus 98
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kehottaa komissiota edelleen 
vahvistamaan ja monipuolistamaan 
tukea, jota annetaan jäsenvaltioiden 
viranomaisille, jotka vastaavat EU:n 
lainsäädännön saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä 
soveltamisesta kansallisella ja 
alueellisella tasolla, laatimalla sarjan 
konkreettisia aloitteita ja välineitä, joita 
ovat esimerkiksi täytäntöönpano- ja 
etenemissuunnitelmat, selittävät asiakirjat 
ja asiaa koskevat verkkosivustot sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtaminen; 
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Or. en

Tarkistus 99
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. pyytää komissiota pikaisesti 
tarkistamaan alla pankkialan elvytyksestä 
ja kriisinratkaisusta annettua direktiiviä 
tekemällä velkakirjojen arvon 
alaskirjausta koskevaan mekanismiin 
muutos, joka noudattaa yksityissäästöjä 
koskevaa periaatetta, jotta vältetään se, 
etteivät säästäjät joudu kärsimään pankin 
huonosta hallinnosta johtuvista 
tappioista;

Or. it

Tarkistus 100
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. toteaa jälleen, että unionin 
toimielinten on myös tunnettava 
jäsenvaltioiden lainsäädäntö, ehdottomat 
toimivaltuudet ja lainsäädännölliset tai 
oikeudelliset elimet ja kunnioitettava niitä 
osoituksena välttämättömästä 
periaatteesta, joka koskee toimielinten 
välistä lojaaliutta ja toimivaltajakoa;

Or. es

Tarkistus 101
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Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. muistuttaa, että parlamentti 
kehotti 15. tammikuuta 2013 ja 
9. kesäkuuta 2016 antamissaan 
päätöslauselmissa hyväksymään 
asetuksen Euroopan unionin avoimesta, 
tehokkaasta ja riippumattomasta 
hallinnosta SEUT-sopimuksen 
298 artiklan nojalla, ja panee merkille, 
etteivät parlamentin pyynnöt ole johtaneet 
komission ehdotukseen; kehottaa siksi 
jälleen kerran komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
unionin hallintomenettelylaiksi ja 
ottamaan siinä huomioon parlamentin 
asiassa tähän mennessä toteuttamat 
toimet;

Or. en

Tarkistus 102
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. korostaa tuomioistuimen 
tuomiossaan ilmaisemaa laajaa tulkintaa 
samapalkkaisuuden käsitteestä, ja pyytää 
komissiota sitoutumaan entisestään 
torjumaan syrjintää ja sukupuolten 
palkkaeroa Euroopassa; korostaa 
työehtosopimusten merkitystä, jotta 
varmistetaan samapalkkaisuus, 
äitiysloma, vanhempainvapaat ja muut 
unionin lainsäädännöllä suojatut 
oikeudet;

Or. it
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Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. esittää painokkaasti edellä 
mainitun mekanismin arvioimista 
uudelleen, jotta siitä tulisi toimivampi ja 
nopeampi, jolloin paikallis- ja 
alueviranomaiset ja yleensä kansalliset 
parlamentit voisivat käydä aitoa 
keskustelua EU:n politiikasta joutumatta 
käyttämään aikaansa tehottomaan ja 
epätarkoituksenmukaiseen menettelyyn;

Or. en


