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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 
ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin, että unionin perustana ovat SEU-sopimuksen 2 artiklaan kirjatut 
arvot;

2. suhtautuu myönteisesti komission vuoden 2020 oikeusvaltiokertomukseen ja siihen, että 
siinä korostetaan oikeuslaitoksen merkitystä;

3. korostaa kertomuksen tavoin, että vaikuttavat oikeuslaitokset, jotka toimivat 
riippumattomasti ja tehokkaasti, ovat välttämättömiä oikeusvaltioperiaatteen 
ylläpitämiselle; korostaa erityisesti, että oikeuslaitoksen on voitava hoitaa tehtäviään 
täysin itsenäisesti ilman minkään muun toimielimen tai elimen väliintuloa vallanjaon 
periaatteen mukaisesti;

4. on erittäin huolestunut siitä, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on edelleen vakava 
huolenaihe joissakin jäsenvaltioissa; pitää valitettavana, että Unkari ja Puola nostivat 
maaliskuussa 2021 kumoamiskanteen yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi annetusta asetuksesta (EU, Euratom) 2020/2092, jolla 
pyritään puuttumaan unionin taloudellisiin etuihin vaikuttaviin oikeusvaltioperiaatteen 
rikkomuksiin;

5. pitää oikeusvaltioperiaatteen säännöllistä uudelleentarkastelua erittäin tärkeänä ja antaa 
tunnustusta komission pyrkimyksistä kannustaa rakenneuudistuksiin kertomuksen 
kattamilla aloilla; katsoo, että vaikka kertomus on keskeinen seurantaväline, selkeät 
suositukset havaituista haasteista ja vaadittavista jatkotoimista ovat kuitenkin 
välttämättömiä; kehottaa komissiota käyttämään tarvittaessa tehokkaasti 
rikkomusmenettelyjä, jotta voidaan estää oikeusvaltioperiaatteen heikentäminen 
kansallisissa oikeuslaitoksissa, ja kehottaa neuvostoa käynnistämään uudelleen kaikki 
vireillä olevat SEUT-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset menettelyt ja 
tiedottamaan niistä parlamentille;

6. panee tyytyväisenä merkille, että kertomukseen sisältyy jäsenvaltioita koskevia erillisiä 
lukuja, joilla pyritään vahvistamaan yhteinen menetelmä; kehottaa komissiota kuitenkin 
vertailemaan mielekkäällä tavalla eri kansallisia oikeuslaitoksia sekä täsmentämään, 
missä voitaisiin soveltaa vertailukelpoisia järjestelmiä koskevia parhaita käytäntöjä ja 
miten voitaisiin puuttua samankaltaisiin puutteisiin;

7. panee merkille, että kertomuksessa käsitellään perustellusti oikeudellisten menettelyjen 
tarvittavaa digitalisointia ja tuomareiden koulutusta, mukaan lukien oikeusvaltioperiaate 
ja perusoikeuskirja; pitää valitettavana, ettei kertomuksessa mainita asianajajien 
koulutusta; pitää valitettavana, ettei kertomus kata perusoikeuskirjan 47 artiklassa 
vahvistettuja oikeuksia, kuten oikeutta antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa 
itseään ja oikeutta oikeusapuun; kehottaa komissiota ulottamaan seuraavan 
kertomuksensa kattamaan nämä alat.


