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Tarkistus 1
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon erityisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 
artiklan, 3 artiklan 1 kohdan, 3 artiklan 3 
kohdan toisen alakohdan sekä 6, 7 ja 11 
artiklan,

– ottaa huomioon erityisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 
artiklan, 3 artiklan 1 kohdan, 3 artiklan 3 
kohdan toisen alakohdan, 4 artiklan 3 
kohdan sekä 5, 6, 7 ja 11 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan ja 
5 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 295 artiklan sekä 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn, kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan N:o 1 ja 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2,

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyt, 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan N:o 
1 ja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan N:o 2,

Or. en

Tarkistus 3
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien välineet ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi sekä YK:n 
sopimuselinten oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien välineet ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi, mukaan 
lukien yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista ja yleissopimus 
lapsen oikeuksista, sekä YK:n 
sopimuselinten oikeuskäytännön,

Or. en

Tarkistus 4
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien välineet ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi sekä YK:n 
sopimuselinten oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien välineet ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi ja YK:n 
määräaikaisarvioinnin yhteydessä esitetyt 
suositukset ja raportit sekä YK:n 
sopimuselinten oikeuskäytännön ja 
ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyt,

Or. en

Tarkistus 5
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n julistuksen 
ihmisoikeuksien puolustajista,

Or. en
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Tarkistus 6
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan ja erityisesti sen E 
artiklan,

– ottaa huomioon demokraattisten 
instituutioiden ja ihmisoikeuksien 
toimiston, vähemmistövaltuutetun, 
mediavaltuutetun ja Etyjin muiden elinten 
suositukset ja raportit, 

Or. en

Tarkistus 7
Evin Incir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon oikeuden 
yhdenvertaiseen kohteluun ja 
syrjimättömyyteen ja toteaa sen olevan 
perusoikeus ja korostaa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan 
suojelevan unionin kansalaisia 
syrjinnältä,

Or. en

Tarkistus 8
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

–ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen, 

Poistetaan.
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön sekä Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen, ministerikomitean, 
ihmisoikeusvaltuutetun ja Venetsian 
komission yleissopimukset, suositukset, 
päätöslauselmat ja mietinnöt,

Or. en

Tarkistus 9
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön sekä Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen, ministerikomitean, 
ihmisoikeusvaltuutetun ja Venetsian 
komission yleissopimukset, suositukset, 
päätöslauselmat ja mietinnöt,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
komitean oikeuskäytännön sekä 
parlamentaarisen yleiskokouksen, 
ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun, 
Euroopan rasismin ja 
suvaitsemattomuuden vastaisen 
komission, syrjimättömyyttä, 
monimuotoisuutta ja osallisuutta 
käsittelevän ohjauskomitean, Venetsian 
komission ja muiden Euroopan neuvoston 
elinten yleissopimukset, suositukset, 
päätöslauselmat ja mietinnöt,

Or. en

Tarkistus 10
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön sekä Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen, 
ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun 
ja Venetsian komission yleissopimukset, 
suositukset, päätöslauselmat ja mietinnöt,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön sekä Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen, 
ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun, 
Euroopan rasismin ja 
suvaitsemattomuuden vastaisen 
komission, äskettäin perustetun 
syrjimättömyyttä, monimuotoisuutta ja 
osallisuutta käsittelevän ohjauskomitean 
ja Venetsian komission yleissopimukset, 
suositukset, päätöslauselmat ja mietinnöt,

Or. en

Tarkistus 11
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon korruption 
vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen,

Or. en

Tarkistus 12
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon lahjonnan 
vastaisen valtioiden ryhmän 
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perustamissopimuksen,

Or. en

Tarkistus 13
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 
tehdyn Euroopan neuvoston ja Euroopan 
unionin välisen 
yhteisymmärryspöytäkirjan,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Venetsian komission 
106. täysistunnossaan 18. maaliskuuta 
2016 hyväksymän luettelon oikeusvaltion 
arviointiperusteista,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston Poistetaan.



AM\1209847FI.docx 9/186 PE655.630v01-00

FI

7. huhtikuuta 2020 jäsenvaltioille 
antaman välineistön ”Demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen covid-
19-terveyskriisin aikana”,

Or. en

Tarkistus 16
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
kumppaniorganisaatioiden Euroopan 
neuvoston journalismin suojelua ja 
toimittajien turvallisuutta edistävälle 
foorumille antaman vuosikertomuksen 
2020,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2019 
annetun komission tiedonannon 
”Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen 
unionissa – Toimintasuunnitelma” 
(COM(2019)0343),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 29. tammikuuta 2020 
annetun komission tiedonannon 
(COM(2020)0027), joka sisältää 
komission työohjelman vuodeksi 2020, ja 
27. toukokuuta 2020 annetun komission 
mukautetun työohjelman 2020 
(COM(2020)0440),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 
antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän perustamisesta1,

Poistetaan.

_________________
1 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162.

Or. en

Tarkistus 20
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2018 
antamansa päätöslauselman tarpeesta 
luoda eurooppalaisten arvojen väline 

Poistetaan.
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perusarvoja Euroopan unionissa 
paikallisella ja kansallisella tasolla 
edistävien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen tukemiseksi2,
_________________
2 EUVL C 390, 18.11.2019, s. 117.

Or. en

Tarkistus 21
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2019 
antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelman perustamisesta3,

Poistetaan.

_________________
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0407

Or. en

Tarkistus 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 
antamansa päätöslauselman kattavan 
EU-mekanismin tarpeesta demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien 
suojelemiseksi4,

Poistetaan.

_________________
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0456



PE655.630v01-00 12/186 AM\1209847FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 23
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 
antamansa päätöslauselman 
perusoikeuksien tilanteesta Euroopan 
unionissa vuonna 20175,

Poistetaan.

_________________
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0032

Or. en

Tarkistus 24
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa1 a,
_________________
1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Tarkistus 25
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2019 
antamansa päätöslauselman 
oikeusvaltioperiaatteen ja korruption 
torjunnan tilanteesta EU:ssa ja erityisesti 
Maltassa ja Slovakiassa6,

Poistetaan.

_________________
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0328

Or. en

Tarkistus 26
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 
antamansa päätöslauselman hlbti-
henkilöihin kohdistuvasta julkisesta 
syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan 
lukien hlbti-vapaat alueet7,

Poistetaan.

_________________
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0101

Or. pl

Tarkistus 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 
antamansa päätöslauselman hlbti-
henkilöihin kohdistuvasta julkisesta 
syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan 
lukien hlbti-vapaat alueet7,

Poistetaan.
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_________________
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0101

Or. en

Tarkistus 28
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa1 a,
_________________
1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Tarkistus 29
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan tasa-
arvoinstituutin (EIGE) marraskuussa 
2019 julkaiseman Pekingin 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa EU:n 
jäsenvaltioissa koskevan viidennen 
raportin ”Beijing +25 – 5th Review of the 
Implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States”,

Or. en

Tarkistus 30
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Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 
antamansa päätöslauselman 
vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja 
demokratiasta maailmassa 2018 ja 
Euroopan unionin toiminnasta tällä 
alalla8,

Poistetaan.

_________________
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0007

Or. en

Tarkistus 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
komission vuosikertomukset EU:n 
lainsäädännön soveltamisen valvonnasta,

Or. en

Tarkistus 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
komission julkaiseman EU:n oikeusalan 



PE655.630v01-00 16/186 AM\1209847FI.docx

FI

tulostaulun 2020,

Or. en

Tarkistus 33
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 
antamansa päätöslauselman käynnissä 
olevista SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 
kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria 
koskevista kuulemisista9,

Poistetaan.

_________________
9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0014

Or. pl

Tarkistus 34
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 
antamansa päätöslauselman käynnissä 
olevista SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 
kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria 
koskevista kuulemisista9,

Poistetaan.

_________________
9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0014

Or. en

Tarkistus 35
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Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 
antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten 
torjumiseksi10,

Poistetaan.

_________________
10 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054

Or. en

Tarkistus 36
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeusviraston vuonna 2018 
julkaiseman raportin ”Challenges facing 
civil society organisations working on 
human rights in the EU”,

Or. en

Tarkistus 37
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportit ja sen 
antamat tiedot,
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Or. en

Tarkistus 38
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitean perusoikeuksia ja 
oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän 
ryhmän kesäkuussa 2020 julkaiseman 
raportin ”National developments from a 
civil society perspective, 2018–2019”,

Or. en

Tarkistus 39
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 27 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan 
yhteisen organisaation suositukset, jotka 
sisältyvät huhtikuussa 2020 annettuun 
asiakirjaan ”From blueprint to footprint: 
Safeguarding media freedom and 
pluralism through the European Rule of 
Law Mechanism”,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 28 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden 
eurooppalaisen verkoston 11. toukokuuta 
2020 julkaiseman raportin ”The Rule of 
Law in the European Union”,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n sisäistä 
ihmisoikeuspolitiikkaa käsittelevän 
ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston 
työryhmän 4. toukokuuta 2020 Euroopan 
komissiolle antaman esityksen 
oikeusvaltiota koskevan 
vuosikertomuksen sidosryhmäkuulemisen 
yhteydessä,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 
(OHCHR) toiminnan sekä jäsenvaltioita 
koskevat YK:n mielivaltaista 
vangitsemista käsittelevän työryhmän 
(WGAD) päätöslauselmat,
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Or. en

Tarkistus 43
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston päätöslauselmat oikeusvaltion, 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
tilanteesta jäsenvaltioissa sekä sen 
vuonna 2019 antaman raportin 
”Establishment of a European Union 
mechanism on democracy, the rule of law 
and fundamental rights”,

Or. en

Tarkistus 44
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
ihmisoikeusasioissa,

Or. en

Tarkistus 45
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan 29 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
ihmisoikeusneuvoston 44. istunnon 
tulokset,

Or. en

Tarkistus 46
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
erityisraportoijan (kansalliset 
vähemmistöt, sananvapaus, tuomareiden 
ja asianajajien puolustajat jne.) 
julkaisemat raportit jäsenvaltioiden 
ihmisoikeus-, demokratia- ja 
oikeusvaltiotilanteesta,

Or. en

Tarkistus 47
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 30 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan tason 
lisäarvoa koskevan arviointinsa, joka 
liitettiin sen lokakuussa 2016 antamaan 
lainsäädäntömietintöön demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamisesta,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 31 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon parlamentin 
huhtikuussa 2016 tekemän alustavan 
arvion demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän eurooppalaisesta lisäarvosta,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0000/2020),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 50
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitean 19. kesäkuuta 2019 
antaman lausunnon 
”Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen 



AM\1209847FI.docx 23/186 PE655.630v01-00

FI

lujittaminen unionissa – Tilannekatsaus 
ja mahdolliset jatkotoimet”, jossa 
ehdotettiin perusoikeuksia ja 
oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän 
vuotuisen sidosryhmäfoorumin 
perustamista,

Or. en

Tarkistus 51
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden 16. joulukuuta 2014 
hyväksymät päätelmät 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
varmistamisesta,

Or. en

Tarkistus 52
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 
1999 hyväksytyn YK:n julistuksen 
ihmisoikeuksien puolustajista,

Or. en
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Tarkistus 53
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet;

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet ja jotka muodostavat 
kaikkien unionissa asuvien henkilöiden 
oikeuksien perustan;

Or. ro

Tarkistus 54
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet;

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet; ottaa huomioon, että 
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demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeudet 
ovat toisiaan vahvistavia periaatteita;

Or. en

Tarkistus 55
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet;

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään;

Or. en

Tarkistus 56
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 

A. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
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ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet;

ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet; toteaa näiden arvojen 
perustuvan objektiivisiin kriteereihin;

Or. en

Tarkistus 57
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan А kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

А. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet;

А. ottaa huomioon, että unionin 
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-
arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, 
kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään; 
ottaa huomioon, että nämä ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, joihin 
kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet;

Or. bg

Tarkistus 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että SEU-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti unioni kunnioittaa 
jäsenvaltioiden tasa-arvoa 
perussopimuksia sovellettaessa, ja katsoo, 
että kulttuurisen monimuotoisuuden ja 
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kansallisten perinteiden kunnioittaminen 
jäsenvaltioissa ja niiden kesken ei saisi 
olla este demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien yhdenmukaiselle ja 
korkeatasoiselle suojelulle kaikkialla 
unionissa; toteaa, että yhdenvertaisuuden 
ja syrjintäkiellon periaate on 
yleismaailmallinen periaate, joka on 
kaiken unionin politiikan ja toiminnan 
punainen lanka;

Or. en

Tarkistus 59
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että oikeusvaltion 
käsitteeseen kuuluvat muun muassa 
laillisuuden, oikeusvarmuuden, 
toimeenpanovallan mielivaltaisen käytön 
kieltämisen, riippumattomien ja 
puolueettomien tuomioistuinten antaman 
tehokkaan oikeussuojan ja 
tuomioistuinvalvonnan ja vallanjaon 
periaatteet sekä periaate 
yhdenvertaisuudesta lain edessä;

Or. en

Tarkistus 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että oikeusvaltio 
on nähtävä käsitteellisesti 
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demokraattisena oikeusvaltiona, joka 
perustuu ensisijaisesti demokraattisten 
menettelyjen ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 61
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Yhdistyneet 
kansakunnat on julistanut 
oikeusvaltioperiaatteen 
yleismaailmalliseksi perusperiaatteeksi;

Or. en

Tarkistus 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että noin 
kymmenen prosenttia unionin 
kansalaisista kuuluu johonkin 
kansalliseen vähemmistöön; ottaa 
huomioon, että unionilla ei ole 
oikeudellista kehystä, jolla taattaisiin 
heidän oikeutensa vähemmistönä; katsoo, 
että on erittäin tärkeää luoda vaikuttava 
mekanismi heidän oikeuksiensa 
seuraamiseksi unionissa; katsoo, että 
yhdenvertainen kohtelu on kaikkien 
kansalaisten perusoikeus, ei etuoikeus;

Or. en
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Tarkistus 63
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että tuomioistuinten 
tosiasiallinen riippumattomuus ja 
puolueettomuus sekä tehokkaan ja 
täysimääräisen oikeussuojan takaaminen 
myös lapsille ovat perusvaatimuksia, joilla 
varmistetaan oikeudenmukainen 
oikeudenkäynti ja kaikkien unionin 
oikeuteen perustuvien oikeuksien suojelu;

Or. en

Tarkistus 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että 
parlamentti on vuodesta 2016 vaatinut 
kattavaa, ennaltaehkäisevää ja näyttöön 
perustuvaa seurantaa tällä alalla 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän kautta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 65
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että parlamentti 
on vuodesta 2016 vaatinut kattavaa, 
ennaltaehkäisevää ja näyttöön perustuvaa 
seurantaa tällä alalla demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän kautta;

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; toteaa, 
että tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ei ole 
taattu ja että etenkin haavoittuvien 
ryhmien oikeuksia, kuten naisten 
oikeuksia, seksuaali- ja 
lisääntymisoikeuksia ja hlbti-henkilöiden, 
etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, 
vammaisten ja vanhusten oikeuksia, 
poljetaan; ottaa huomioon, että 
kansainväliset vertailut ja parlamentin 
päätöslauselmat ovat osoittaneet 
huomattavaa demokratian taantumista 
erityisesti Unkarissa ja Puolassa; ottaa 
huomioon, että jäsenvaltioiden hätätoimet 
covid-19-pandemian johdosta ovat 
rajoittaneet kohtuuttomasti 
perusoikeuksia ja heikentäneet 
demokraattista valvontaa; ottaa huomioon, 
että parlamentti on vuodesta 2016 vaatinut 
kattavaa, ennaltaehkäisevää ja näyttöön 
perustuvaa seurantaa tällä alalla 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän kautta;

Or. en

Tarkistus 66
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
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röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että parlamentti 
on vuodesta 2016 vaatinut kattavaa, 
ennaltaehkäisevää ja näyttöön perustuvaa 
seurantaa tällä alalla demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän kautta;

röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että 
parlamentti on käsitellyt tätä 
huolestuttavaa kehitystä toistuvasti 
päätöslauselmissaan vuodesta 2011 
alkaen, mukaan lukien SEU-sopimuksen 
7 artiklan mukaisen menettelyn 
aktivoiminen Unkaria vastaan vuonna 
2018; ottaa huomioon, että parlamentti on 
vuodesta 2016 vaatinut kattavaa, 
ennaltaehkäisevää ja näyttöön perustuvaa 
seurantaa tällä alalla demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän kautta;

Or. en

Tarkistus 67
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että parlamentti 
on vuodesta 2016 vaatinut kattavaa, 
ennaltaehkäisevää ja näyttöön perustuvaa 
seurantaa tällä alalla demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän kautta;

B. toteaa, että viime vuosina unionin 
arvot ovat olleet uhattuina useissa 
jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että 
parlamentti on vuodesta 2016 vaatinut 
kattavaa, ennaltaehkäisevää, objektiivista 
ja näyttöön perustuvaa seurantaa tällä alalla 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän kautta;

Or. bg

Tarkistus 68
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Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että parlamentti 
on vuodesta 2016 vaatinut kattavaa, 
ennaltaehkäisevää ja näyttöön perustuvaa 
seurantaa tällä alalla demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän kautta;

B. ottaa huomioon, että 
kansainvälisissä vertailuissa ja 
parlamentin päätöslauselmissa seurataan 
säännöllisesti jäsenvaltioiden 
demokraattisia normeja; ottaa huomioon, 
että parlamentti on vuodesta 2016 vaatinut 
kattavaa, ennaltaehkäisevää ja näyttöön 
perustuvaa seurantaa tällä alalla 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän kautta;

Or. pl

Tarkistus 69
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että parlamentti 
on vuodesta 2016 vaatinut kattavaa, 
ennaltaehkäisevää ja näyttöön perustuvaa 
seurantaa tällä alalla demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän kautta;

B. toteaa, että unionin arvojen 
vaaliminen kaikissa jäsenvaltioissa on 
olennaisen tärkeää unionin moitteettoman 
toiminnan kannalta; ottaa huomioon, että 
parlamentti on vuodesta 2016 vaatinut 
kattavaa ja näyttöön perustuvaa seurantaa 
tällä alalla demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän kautta;

Or. en
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Tarkistus 70
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa; ottaa huomioon, että parlamentti 
on vuodesta 2016 vaatinut kattavaa, 
ennaltaehkäisevää ja näyttöön perustuvaa 
seurantaa tällä alalla demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän kautta;

B. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on viime vuosikymmenen aikana hyökätty 
röyhkeästi unionin arvoja vastaan; ottaa 
huomioon, että kansainväliset vertailut ja 
parlamentin päätöslauselmat ovat 
osoittaneet huomattavaa demokratian 
taantumista erityisesti Unkarissa ja 
Puolassa mutta myös muissa 
jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että 
parlamentti on vuodesta 2016 vaatinut 
kattavaa, ennaltaehkäisevää ja näyttöön 
perustuvaa seurantaa tällä alalla 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän kautta;

Or. en

Tarkistus 71
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että yksikään jäsenvaltio ei 
ole saavuttanut sukupuolten tasa-arvoa 
eikä lopettanut seksuaalista ja 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa; 
katsoo, että unionissa on havaittavissa 
näkyvää ja järjestäytynyttä sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten ihmisoikeuksien 
vastustusta, joka ilmenee useissa 
jäsenvaltioissa muun muassa 
huolestuttavana politiikan 
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taantumuksellisena suuntauksena ja 
lainsäädäntöehdotuksina seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
rajoittamiseksi, kuten Euroopan tasa-
arvoinstituutin Peking +25 -raportissa 
todettiin;

Or. en

Tarkistus 72
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että unioni on 
liittymisperusteissaan vahvistanut, että 
unionin jäsenyys edellyttää 
ehdokasmaalta vakaita valtioelimiä, joilla 
taataan demokratia, oikeusvaltio, 
ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen 
kunnioittaminen ja suojelu; huomauttaa 
kuitenkin, että unionilla ei ole tehokkaita 
välineitä näiden perusteiden 
noudattamisen valvomiseksi sen jälkeen, 
kun maasta on tullut unionin jäsen;

Or. en

Tarkistus 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että haavoittuvien 
ryhmien, kuten naiset, romanit ja hlbti-
henkilöt, oikeuksia ei edelleenkään 
kunnioiteta kattavasti joissakin 
jäsenvaltioissa ja heitä ei suojella täysin 
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vihalta ja syrjinnältä, mikä on vastoin 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja 
unionin arvoja ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
tarkoitettua oikeutta syrjimättömyyteen; 

Or. en

Tarkistus 74
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että vaikka 
vähemmistöjen oikeuksien 
kunnioittaminen kuuluu poliittisiin 
arviointiperusteisiin, jotka 
liittymisneuvotteluja käyvän 
ehdokasmaan on täytettävä 
liittymisajankohtana, tällaisia kriteereitä 
ei sovelleta valtioihin, jotka jo ovat 
unionin jäseniä; katsoo, että tällaisten 
kriteerien puuttuminen kannustaa 
jäsenvaltioita taka-askeliin;

Or. en

Tarkistus 75
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että vastoin 
Unkarin perustuslakituomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä Unkarissa poistettiin 
kansalliseen rekisteriin tehtävillä 
lainsäädäntömuutoksilla trans- ja 
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intersukupuolisten henkilöiden oikeus 
sukupuolen juridiseen tunnustamiseen; 
toteaa, että näillä muutoksilla aiemmin 
muutettavissa ollut luokka ”sukupuoli” 
muutettiin luokaksi ”syntymäsukupuoli”, 
jota ei voida muuttaa, millä rikotaan 
tarkoituksellisesti kansallista ja unionin 
oikeusvaltioperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 76
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että Puolan 
ihmisoikeusvaltuutettu on dokumentoinut 
ja vahvistanut, että yli sata 
puolalaiskuntaa ja paikallisviranomaista 
on julistautunut hltbi-vapaaksi alueeksi 
tai hyväksynyt niin kutsuttuja 
perheoikeuksien alueellisia peruskirjoja, 
joissa syrjitään hlbti-henkilöitä; ottaa 
huomioon, että Puolan 
ihmisoikeusvaltuutettu tuomitsi tällaiset 
toimet ja teki yhdeksän valitusta 
hallintotuomioistuimille väittäen hlbti-
vapaiden alueiden olevan unionin 
oikeuden vastaisia; ottaa huomioon, että 
komissio lähetti toukokuussa 2020 viiden 
unionin koheesiorahoitusta saavan 
puolalaiskaupungin pormestarille kirjeen, 
jossa korostettiin alueellisten 
hallintoviranomaisten olevan vastuussa 
siitä, ettei koheesiorahaston varoja 
käytetä sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaan syrjintään ja että 
työnantajina toimivien kuntien on 
noudatettava neuvoston direktiiviä 
2000/78/EY1 a, jossa kielletään 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä ja häirintä 
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työelämässä; toteaa, että 
paikallishallinnot ovat nostaneet kanteita 
kolmea puolalaista hlbti-aktivistia vastaan 
näiden julkaistua Atlas of Hate -teoksen;
_________________
1 a Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, 
annettu 27. marraskuuta 2000, 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
(EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

Or. en

Tarkistus 77
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten oikeuksia ja 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen ei koske ainoastaan yksittäistä 
jäsenvaltiota, jossa rikkominen tapahtuu, 
vaan vaikuttaa myös muihin 
jäsenvaltioihin, heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten 
perusoikeuksia ja jäsenvaltioiden 
keskinäistä luottamusta;

Or. en

Tarkistus 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten oikeuksia ja 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitetut arvot vahvistavat 
kaikkien unionin kansalaisten oikeuksia;

Or. pl

Tarkistus 79
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten oikeuksia ja 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen ilman, että unionin tasolla 
vastataan siihen asianmukaisesti ja 
asetetaan asianmukaisia seuraamuksia, 
heikentää Euroopan yhdentymishankkeen 
yhtenäisyyttä, kaikkien unionin 
kansalaisten oikeuksia ja jäsenvaltioiden 
keskinäistä luottamusta;

Or. en

Tarkistus 80
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten oikeuksia ja 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten ja unionin 
alueella asuvien ihmisten oikeuksia ja 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;
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Or. en

Tarkistus 81
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten oikeuksia ja 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen voi heikentää unionihankkeen 
yhtenäisyyttä, kaikkien unionin 
kansalaisten oikeuksia ja jäsenvaltioiden 
keskinäistä luottamusta;

Or. en

Tarkistus 82
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää Euroopan 
yhdentymishankkeen yhtenäisyyttä, 
kaikkien unionin kansalaisten oikeuksia ja 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta;

C. katsoo, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
rikkominen heikentää kaikkien unionin 
kansalaisten oikeuksia, vapauksia ja tasa-
arvoa ja jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta;

Or. en

Tarkistus 83
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

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

C a. toteaa, että korruptio on vakava 
uhka demokratialle, oikeusvaltiolle ja 
kaikkien kansalaisten oikeudenmukaiselle 
kohtelulle; katsoo, että korruptio ohjaa 
julkisia varoja pois yleishyödyllisiltä 
kohteilta, joihin ne on tarkoitettu, ja 
laskee julkisten palvelujen tasoa ja laatua 
ja kaventaa näin perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 84
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että komissio valmistautuu 
julkaisemaan oikeusvaltiota koskevan 
vuosikertomuksen ja sen jälkeen 
perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanostrategian ja 
eurooppalaisen demokratian 
toimintasuunnitelman;

D. toteaa, että komissio valmistautuu 
julkaisemaan oikeusvaltiota koskevan 
vuosikertomuksen;

Or. pl

Tarkistus 85
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että komissio valmistautuu 
julkaisemaan oikeusvaltiota koskevan 
vuosikertomuksen ja sen jälkeen 
perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanostrategian ja 
eurooppalaisen demokratian 

D. toteaa, että komissio on osoittanut 
olevansa taipuvainen hyödyntämään 
oikeusvaltion periaatetta selvästikin 
poliittisiin tarkoituksiin;
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toimintasuunnitelman;

Or. en

Tarkistus 86
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että riippumaton 
journalismi ja moniarvoisen tiedon 
saatavuus ovat demokratian 
peruspilareita; katsoo, että 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden huolestuttavaan tilaan 
unionissa olisi puututtava 
tarmokkaammin; pitää todella 
myönteisenä ilmoitusta siitä, että 
oikeusvaltion tilanteesta annettavaan 
vuosikertomukseen sisällytetään erillinen 
luku tiedotusvälineiden vapaudesta ja 
moniarvoisuudesta;

Or. en

Tarkistus 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että Euroopan unionin 
oikeuden soveltamisen valvonnasta 
laaditun vuosikertomuksen tulokset olisi 
otettava huomioon rikkomusten määrän, 
vakavuuden ja niiden oikeusvaltioon 
kohdistuvien vaikutusten osalta unionin 
kansalaisten ja yritysten osalta;
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Or. en

Tarkistus 88
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että kun asetus unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, on hyväksytty, se olisi 
välttämätön väline oikeusvaltioperiaatteen 
turvaamisessa unionissa;

E. katsoo, että kun asetus unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, on hyväksytty, se olisi 
välttämätön väline oikeusvaltioperiaatteen 
turvaamisessa unionissa, jos 
äänestysmenettely suunnitellaan siten, 
että tätä välinettä voidaan käyttää 
tehokkaasti eikä neuvoston vähemmistö 
voi sitä pysäyttää;

Or. en

Tarkistus 89
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että kun asetus unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, on hyväksytty, se olisi 
välttämätön väline oikeusvaltioperiaatteen 
turvaamisessa unionissa;

E. toteaa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin antaneen 
lausunnon asetuksesta unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, ja todenneen, että 
asetuksessa ei aseteta selkeitä ja 
yksityiskohtaisia kriteereitä eikä määritetä 
oikeusvaltion puutteita;



AM\1209847FI.docx 43/186 PE655.630v01-00

FI

Or. pl

Tarkistus 90
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että kun asetus unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, on hyväksytty, se olisi 
välttämätön väline oikeusvaltioperiaatteen 
turvaamisessa unionissa;

E. katsoo, että asetus unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, herättäisi vakavaa huolta 
tällaisten välineiden poliittisesta käytöstä 
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
toimi komission poliittisen vision 
mukaisesti, erityisesti kun on kyse 
muuttoliikettä koskevista strategioista;

Or. en

Tarkistus 91
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että kun asetus unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, on hyväksytty, se olisi 
välttämätön väline oikeusvaltioperiaatteen 
turvaamisessa unionissa;

E. katsoo, että kun asetus unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
vakavia ja yleisiä puutteita, on hyväksytty, 
se olisi välttämätön väline 
oikeusvaltioperiaatteen turvaamisessa 
unionissa;

Or. bg

Tarkistus 92
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Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. korostaa, että neuvoston 
oikeudellisen yksikön 25. lokakuuta 2018 
antamassa lausunnossa todettiin, että 
johdetulla oikeudella ei voida kiertää 
SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä ja että oikeusvaltioperiaatetta 
ei voida käyttää kriteerinä, joka 
käynnistää mekanismin, johon viitattiin 
komission ehdotuksessa asetukseksi 
unionin talousarvion suojaamisesta 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, koska tämä johtaisi 
SEU-sopimuksen 7 artiklan kiertämiseen 
ja olisi sitä käytännössä, minkä 
perusteella se olisi helppo riitauttaa 
Euroopan unionin tuomioistuimessa;

Or. pl

Tarkistus 93
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että kansalaisyhteiskunta 
ja vapaat tiedotusvälineet ovat olennaisen 
tärkeitä demokratian menestymisen 
kannalta; ottaa huomioon, että 
kansalaisyhteiskunnan ja riippumattoman 
journalismin toimintamahdollisuuksien 
kaventuminen vaikuttaa osaltaan 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien loukkauksiin; katsoo, 
että kansalaisyhteiskunnan on oltava 
tiiviisti mukana tämän alan mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;
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Or. en

Tarkistus 94
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan 
neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien 
elimet, Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto, kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot, kansalliset 
parlamentit ja paikallisviranomaiset, on 
oltava tiiviisti mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että kansallisten 
parlamenttien ja paikallisviranomaisten 
on oltava tiiviisti mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ja alueelliset 
ihmisoikeusinstituutiot, kansalliset ja 
alueelliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
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seurantajärjestelmässä; mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä; toteaa kuitenkin, 
että kansainvälisten instituutioiden 
päätöslauselmia demokratian tilasta, 
oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista on 
kohdeltava prosessin aikana eriytetysti;

Or. en

Tarkistus 96
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä; katsoo, että 
kansalaisyhteiskunnalle on myönnettävä 
näin ollen riittävästi unionin rahoitusta 
erityisesti kansalaisten, tasa-arvon, 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmasta;

Or. en

Tarkistus 97
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset sekä kansalliset 
järjestöt, jotka vastaavat tuomioistuinten 
tukemisesta riippumattomissa 
oikeudenkäynneissä, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 98
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, ihmisoikeuksien 
puolustajat, Euroopan neuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 99
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja 
asiaankuuluvat kansalliset viranomaiset, 
on oltava tiiviisti mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 100
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että kaikkien demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien 
täytäntöönpanon, suojelun ja edistämisen 
alalla toimivien sidosryhmien, mukaan 
lukien kansalaisyhteiskunta, Euroopan 
neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien 
elimet, Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto, kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot, kansalliset 
parlamentit ja paikallisviranomaiset jne., 
on oltava tiiviisti mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

Or. bg
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Tarkistus 101
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja kansalliset ja 
paikalliset viranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

Or. pl

Tarkistus 102
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, on oltava tiiviisti 
mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

F. katsoo, että demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelun 
ja edistämisen alalla toimivien 
sidosryhmien, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta, Euroopan neuvoston, 
Etyjin ja Yhdistyneiden kansakuntien 
elimet, Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto, kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot, kansalliset 
parlamentit ja paikallisviranomaiset, on 
oltava tiiviisti mukana mahdollisessa 
seurantajärjestelmässä;

Or. en
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Tarkistus 103
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että monet niin 
kutsutut kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
jotka väittävät keskittyvänsä demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien 
suojelemiseen ja edistämiseen, pyrkivät 
tosiasiassa viime kädessä poliittisiin 
päämääriin, eikä niitä siksi pitäisi pitää 
legitiimeinä ja riippumattomina 
sidosryhminä eikä niille saisi myöntää 
unionin rahoitusta; katsoo, että näiden 
järjestöjen toimintaa voidaan usein 
luonnehtia ulkopuoliseksi poliittiseksi 
asioihin puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 104
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että uuden 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän on perustuttava selkeisiin ja 
objektiivisiin indikaattoreihin, jotta 
varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertainen kohtelu;

Or. en

Tarkistus 105
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
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Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että toimielinten 
on jatkettava avointa ja säännöllistä 
vuoropuhelua etujärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa kaikilla 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 106
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. ottaa huomioon, että 
oikeusjärjestelmän muodollista 
riippumattomuutta voidaan heikentää 
poliittisin keinoin, jos hallitukset yrittävät 
vaikuttaa päätöksiin ja toimiin sekä 
yksityisesti että tiedotusvälineiden kautta;

Or. en

Tarkistus 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että parlamentilla, 
komissiolla ja neuvostolla on yhteinen 
poliittinen vastuu unionin arvojen 

G. katsoo, että parlamentilla, 
komissiolla ja neuvostolla on yhteinen 
poliittinen vastuu unionin arvojen 
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vaalimisesta niille perussopimuksissa 
annetun toimivallan rajoissa; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 
artiklaan perustuvalla toimielinten 
välisellä sopimuksella varmistettaisiin 
tarvittavat menettelyt kolmen toimielimen 
yhteistyön helpottamiseksi tältä osin; 
ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 
295 artiklan mukaan mikä tahansa 
kolmesta toimielimestä voi ehdottaa 
tällaista sopimusta;

vaalimisesta niille perussopimuksissa 
annetun toimivallan rajoissa;

Or. en

Tarkistus 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että olemassa olevia 
mekanismeja on vahvistettava ja 
yhdenmukaistettava ja on kehitettävä 
tehokas mekanismi, jolla varmistetaan 
perussopimuksissa vahvistettujen 
periaatteiden ja arvojen toteutuminen 
kaikkialla unionissa; 

Or. en

Tarkistus 109
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että SEU-sopimuksen 
6 artiklan 2 kohta velvoittaa unionin 
liittymään ihmisoikeuksien ja 
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perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen;

Or. en

Tarkistus 110
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa, 
mutta korostaa, että tätä varten unionilla 
on oltava huomattavasti korkeammat 
vaatimukset demokratian ja 
ihmisoikeuksien puolustamisesta 
unionissa, ja pitää valitettavana, että 
jotkut jäsenvaltiot kieltäytyvät 
noudattamasta kansainvälisten elinten 
antamia ihmisoikeuspäätöslauselmia;

Or. en

Tarkistus 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma 
demokratian, oikeusvaltion ja kaikkien 

1. vaatii, että unionin on pysyttävä 
vapauden ja oikeuden esitaistelijana 
Euroopassa ja maailmassa;
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kansalaistensa perusoikeuksien 
suojelemiseksi ja vahvistamiseksi; vaatii, 
että unionin on pysyttävä vapauden ja 
oikeuden esitaistelijana Euroopassa ja 
maailmassa;

Or. pl

Tarkistus 112
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma 
demokratian, oikeusvaltion ja kaikkien 
kansalaistensa perusoikeuksien 
suojelemiseksi ja vahvistamiseksi; vaatii, 
että unionin on pysyttävä vapauden ja 
oikeuden esitaistelijana Euroopassa ja 
maailmassa;

1. muistuttaa, että demokratia ja 
oikeusvaltioperiaate ovat eurooppalaisen 
sivilisaation keskeisiä rakennuspalikoita; 
korostaa, että nämä käsitteet ovat 
monimuotoisia ja niillä voi olla erilainen, 
silti oikeutettu hyväksyntä;

Or. en

Tarkistus 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa, 
myös vähemmistöihin kuuluvien, 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden, tasa-arvon ja 
oikeuden esitaistelijana Euroopassa ja 
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maailmassa;

Or. en

Tarkistus 114
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä demokratian ja oikeusvaltion 
kunnioittamisen esitaistelijana Euroopassa 
ja maailmassa;

Or. bg

Tarkistus 115
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa, kattava ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien unionin 
kansalaisten perusoikeuksien 
suojelemiseksi ja vahvistamiseksi 
tehokkaasti; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

Or. en
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Tarkistus 116
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa ja 
alueellaan asuvien henkilöiden 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

Or. en

Tarkistus 117
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden esitaistelijana Euroopassa ja 
maailmassa;

Or. ro

Tarkistus 118
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä vakaa ja 
myönteinen toimintaohjelma demokratian, 
oikeusvaltion ja kaikkien kansalaistensa 
perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi; vaatii, että unionin on 
pysyttävä vapauden ja oikeuden 
esitaistelijana Euroopassa ja maailmassa;

1. korostaa, että unionin on 
kiireellisesti kehitettävä näyttöön 
perustuva ja objektiivinen toimintaohjelma 
demokratian, oikeusvaltion ja kaikkien 
kansalaistensa perusoikeuksien 
suojelemiseksi ja vahvistamiseksi; vaatii, 
että unionin on pysyttävä vapauden ja 
oikeuden esitaistelijana Euroopassa ja 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 119
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että SEU-
sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä käytetään huolestuttavasti yhä 
enemmän poliittisiin ja ideologisiin 
tarkoituksiin;

Or. en

Tarkistus 120
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on 
edessään ennennäkemätön ja alati 
kasvava perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 

Poistetaan.
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demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja 
jalansijaa saavista itsevaltaisista ja 
epäliberaaleista suuntauksista, joita 
pahentavat entisestään covid-19-
pandemia ja taloudellinen taantuma sekä 
useissa jäsenvaltioissa myös korruptio ja 
sääntelyvallankaappaus; korostaa tämän 
suuntauksen vaaroja unionin 
oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

Or. bg

Tarkistus 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on 
edessään ennennäkemätön ja alati 
kasvava perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat 
entisestään covid-19-pandemia ja 
taloudellinen taantuma sekä useissa 
jäsenvaltioissa myös korruptio ja 
sääntelyvallankaappaus; korostaa tämän 
suuntauksen vaaroja unionin 
oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

2. on erittäin huolissaan talouden 
taantumasta sekä korruptiosta ja korostaa 
näiden vaaroja unionin oikeusjärjestyksen 
yhtenäisyydelle, sisämarkkinoiden 
toiminnalle ja yhteisten politiikkojen 
vaikuttavuudelle;

Or. pl

Tarkistus 122
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Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on 
edessään ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja 
jalansijaa saavista itsevaltaisista ja 
epäliberaaleista suuntauksista, joita 
pahentavat entisestään covid-19-
pandemia ja taloudellinen taantuma sekä 
useissa jäsenvaltioissa myös korruptio ja 
sääntelyvallankaappaus; korostaa tämän 
suuntauksen vaaroja unionin 
oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

2. varoittaa, että jäsenvaltioilla on 
edessään ennennäkemätön ja alati kasvava 
muuttoliikekriisi, joka uhkaa niiden 
identiteettien, perinteiden ja yhteisen 
sivilisaation säilymistä pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; panee 
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korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestyksen 
yhtenäisyydelle, sisämarkkinoiden 
toiminnalle, unionin yhteisten 
politiikkojen vaikuttavuudelle ja sen 
kansainväliselle uskottavuudelle;

huolestuneena merkille, että covid-19-
pandemiaa on käytetty rajoittamaan 
kansalaisten oikeuksia ja perusvapauksia, 
jotka on kirjattu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan, muun muassa 
perusteettomalla sensuurilla, joka ruokkii 
syrjintää, disinformaatiota ja vihapuhetta; 
muistuttaa erityisesti, että on tärkeää 
edistää ja puolustaa 
oikeusvaltioperiaatetta ennakkoehtona 
mille tahansa toimivalle demokraattiselle 
järjestelmälle ja perusoikeuksien ja 
unionin arvojen suojelun varmistamiselle 
sekä edellytyksenä kaikkien EU:n 
perussopimuksista johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien vaalimiselle;

Or. en

Tarkistus 124
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on 
edessään ennennäkemätön ja alati 
kasvava perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa 
myös korruptio ja 
sääntelyvallankaappaus; korostaa tämän 
suuntauksen vaaroja unionin 
oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

2. on huolissaan kasvavista 
epäliberaaleista suuntauksista sekä 
korruptiosta; korostaa tämän suuntauksen 
vaaroja unionin oikeusjärjestyksen 
yhtenäisyydelle, sisämarkkinoiden 
toiminnalle, unionin yhteisten politiikkojen 
vaikuttavuudelle ja sen kansainväliselle 
uskottavuudelle;

Or. en
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Tarkistus 125
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 
korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista suuntauksista, joita 
pahentavat entisestään covid-19-pandemia, 
taloudellinen taantuma sekä useissa 
jäsenvaltioissa myös pahantahtoinen 
vaikuttaminen, disinformaatio ja 
tiedotusvälineiden monimuotoisuuden 
kaventuminen sekä korruptio ja 
sääntelyvallankaappaus; korostaa tämän 
suuntauksen vaaroja unionin poliittisen ja 
oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

Or. en

Tarkistus 126
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume, Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
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demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 
korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 
korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
kaikkien unionin kansalaisten 
perusoikeuksien suojelulle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

Or. en

Tarkistus 127
Maria Walsh, Raphaël Glucksmann, Ramona Strugariu, Terry Reintke, Sophia in 't 
Veld, Marc Angel, Tanja Fajon, Dietmar Köster

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 
korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 
korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle, 
sisämarkkinoiden toiminnalle, unionin 
yhteisten politiikkojen vaikuttavuudelle, 
sen kansalaisten perusoikeuksien 
suojelulle ja sen kansainväliselle 
uskottavuudelle;

Or. en
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Tarkistus 128
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 
korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestyksen 
yhtenäisyydelle, sisämarkkinoiden 
toiminnalle, unionin yhteisten 
politiikkojen vaikuttavuudelle ja sen 
kansainväliselle uskottavuudelle;

2. varoittaa, että unionilla on edessään 
ennennäkemätön ja alati kasvava 
perusarvokriisi, joka uhkaa sen 
selviytymistä pitkällä aikavälillä 
demokraattisena rauhanhankkeena; on 
erittäin huolissaan kasvavista ja jalansijaa 
saavista itsevaltaisista ja epäliberaaleista 
suuntauksista, joita pahentavat entisestään 
covid-19-pandemia ja taloudellinen 
taantuma sekä useissa jäsenvaltioissa myös 
korruptio ja sääntelyvallankaappaus; 
korostaa tämän suuntauksen vaaroja 
unionin oikeusjärjestykselle, sen 
kansalaisten perusoikeuksien suojelulle ja 
sen kansainväliselle uskottavuudelle;

Or. en

Tarkistus 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa jälleen, että Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan soveltamista 
olisi jatkettava ja oikeusvaltioperiaatetta 
olisi noudatettava poikkeuksetta myös 
hätätilanteissa, kuten covid-19-
pandemian aikana, ja että jäsenvaltioiden 
tai unionin tasolla toteutettujen 
hätätoimenpiteiden olisi oltava 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisia, niiden 
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olisi oltava ehdottoman oikeasuhteisia ja 
tarpeellisia tilanteen vaatimuksiin 
nähden, niiden olisi oltava ajallisesti 
rajoitettuja ja niitä olisi valvottava 
säännöllisesti perussopimusten 
noudattamisen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 130
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. muistuttaa, että tähän saakka 
unionilla ja sen toimielimillä on ollut 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; palauttaa mieliin, ettei 
komissio katsonut tarpeelliseksi 
käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisia menettelyjä Unkarin 
tapauksessa vuodesta 2010 alkaen 
ilmenneistä merkeistä huolimatta; pitää 
valitettavana neuvoston kyvyttömyyttä 
edistyä merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä, jotka liittyvät Puolaan ja 
Unkariin; panee huolestuneena merkille 
unionin tämän alan välineistön hajanaisen 
luonteen;

Or. en

Tarkistus 131
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian, perusoikeuksien ja 
oikeusvaltion taantumiseen ja rikkomiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; toteaa, että neuvosto ei ole 
soveltanut tehokkaasti SEU-sopimuksen 7 
artiklaa, joten se itse asiassa mahdollistaa 
jatkuvan poikkeamisen SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitetuista arvoista; panee 
huolestuneena merkille unionin tämän alan 
välineistön hajanaisen luonteen;

Or. en

Tarkistus 132
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on jo 
rakenteelliset valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; katsoo, että neuvosto 
noudattaa unionin arvoja tehokkaalla 
tavalla;

Or. pl

Tarkistus 133
Malin Björk
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien loukkauksiin ja 
taantumiseen jäsenvaltioissa; pitää 
valitettavana neuvoston kyvyttömyyttä 
edistyä merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä ja katsoo, että tämä johtaa 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
tarkoitetuista arvoista poikkeamiseen; 
panee huolestuneena merkille unionin 
tämän alan välineistön hajanaisen luonteen;

Or. en

Tarkistus 134
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa ja että tästä syystä meidän 
olisi määriteltävä selkeästi oikeusvaltio ja 
sen mittaamiseen käytettävät välineet; 
pitää valitettavana neuvoston 
kyvyttömyyttä edistyä merkittävästi 
unionin arvojen täytäntöönpanossa SEU-
sopimuksen 7 artiklan mukaisissa 
meneillään olevissa menettelyissä; panee 
huolestuneena merkille unionin tämän alan 
välineistön hajanaisen luonteen;

Or. ro
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Tarkistus 135
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana, että 
SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä ei voida käyttää 
täysipainoisesti, koska Eurooppa-
neuvoston yksimielisyysvaatimus estää 
sen tosiasiallisen soveltamisen; pitää tässä 
mielessä valitettavana, ettei Eurooppa-
neuvosto ole edistynyt nykyisissä 7 
artiklan mukaisissa menettelyissä 
Unkaria ja Puolaa vastaan;

Or. en

Tarkistus 136
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen ja katsoo, että on 
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otettava käyttöön uusi väline, joka ei 
edellytä jäsenvaltioiden yksimielisyyttä;

Or. en

Tarkistus 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; tähdentää, että nykyisiä 
välineitä, joilla estetään demokratian ja 
oikeusvaltion taantuminen, olisi 
virtaviivaistettava ja ne olisi pantava 
asianmukaisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 138
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien loukkauksiin ja 
taantumiseen jäsenvaltioissa; pitää 
valitettavana neuvoston kyvyttömyyttä 



AM\1209847FI.docx 69/186 PE655.630v01-00

FI

täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

edistyä merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

Or. en

Tarkistus 139
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian, perusoikeuksien ja 
oikeusvaltion taantumiseen jäsenvaltioissa; 
pitää valitettavana neuvoston 
kyvyttömyyttä edistyä merkittävästi 
unionin arvojen täytäntöönpanossa SEU-
sopimuksen 7 artiklan mukaisissa 
meneillään olevissa menettelyissä; panee 
huolestuneena merkille unionin tämän alan 
välineistön hajanaisen luonteen;

Or. en

Tarkistus 140
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion 
taantumiseen jäsenvaltioissa; pitää 
valitettavana neuvoston kyvyttömyyttä 

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratiaa ja oikeusvaltiota uhkaaviin 
tekijöihin jäsenvaltioissa; pitää 
valitettavana neuvoston kyvyttömyyttä 
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edistyä merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

edistyä merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
tehottomuuden;

Or. bg

Tarkistus 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että unionilla on edelleen 
rakenteellisesti heikot valmiudet puuttua 
demokratian ja oikeusvaltion taantumiseen 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana 
neuvoston kyvyttömyyttä edistyä 
merkittävästi unionin arvojen 
täytäntöönpanossa SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä; panee huolestuneena 
merkille unionin tämän alan välineistön 
hajanaisen luonteen;

3. toteaa, että unioni puuttuu jo nyt 
kansallisiin politiikkoihin väittäen 
demokratian ja oikeusvaltion taantuvan 
jäsenvaltioissa; katsoo, että neuvosto 
valvoo asianmukaisesti unionin arvojen 
noudattamista SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisissa meneillään olevissa 
menettelyissä, ja vaatii, että avoimet 
menettelyt olisi saatettava nopeasti 
päätökseen;

Or. en

Tarkistus 142
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa, että unionilla ei 
vieläkään ole tehokkaita mekanismeja 
seurata, torjua ja poistaa 
oikeusvaltioperiaatteeseen ja 
demokratiaan jäsenvaltioissa kohdistuvia 
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järjestelmätason uhkia; pitää tässä 
yhteydessä järkevänä ensiaskeleena 
komission tiedonantoa 
oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta 
unionissa ja siinä esitettyjä toimia; 
kehottaa komissiota panemaan ehdotetun 
oikeusvaltiotoimintakehyksen täytäntöön 
ilman aiheetonta viivytystä; pitää 
tarpeellisena ottaa käyttöön 
seuraamuksia, jotka voivat olla 
tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia, 
jotta voidaan tehokkaasti estää 
oikeusvaltioperiaatteen rikkominen 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että järjestelmän olisi 
toimittava objektiivisena, näyttöön 
perustuvana välineenä, jolla jäsenvaltioita 
arvioidaan tasavertaisesti kunnioittaen 
toissijaisuus-, tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita;

Or. en

Tarkistus 144
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. muistuttaa, että unionin 
liittyminen ihmisoikeuksien ja 
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perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen on 
SEU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan 
mukainen oikeudellinen velvoite; 
huomauttaa, että kyseiseen 
yleissopimukseen liittyminen olisi uusi 
askel Euroopan yhdentymisprosessissa ja 
vahvistaisi unionin ja Euroopan 
neuvoston yhteistä linjaa perusoikeuksien 
ja -vapauksien suojan vahvistamiseksi 
entisestään unionissa; pitää valitettavana, 
ettei perussopimusvelvoitteen 
täyttämisessä ole tähän mennessä 
edistytty; kehottaa komissiota 
tehostamaan pyrkimyksiä 
perussopimusten noudattamiseksi ja 
saattamaan neuvottelut päätökseen ilman 
aiheetonta viivytystä;

Or. en

Tarkistus 145
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

4. pitää valitettavana, että komissio ja 
neuvosto eivät suhtautuneet myönteisesti 
sen 25. lokakuuta 2016 antamaan 
päätöslauselmaan huolimatta 
kiireellisestä tarpeesta suojella unionin 
arvoja; pitää myönteisenä komission 
toimia oikeusvaltiota koskevan 
vuosikertomuksen parissa; panee kuitenkin 
merkille, että se ei kata demokratian ja 
perusoikeuksien aloja ja että 
kuulemisprosessissa ei varmistettu 
ihmisoikeuksien puolustajien tai niihin 
myötävaikuttavien toimijoiden suojelua 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
toistuvista kehotuksista huolimatta; tuo 
huolestuneena esiin, että naisten, 
vähemmistöjen ja haavoittuvien ryhmien, 
mukaan lukien rodulliset, etniset ja 
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uskonnolliset vähemmistöt, romanit, hlbti-
henkilöt, vammaiset ja vanhukset, 
oikeuksia ei kunnioiteta edelleenkään 
eikä jäsenvaltioissa taata tasa-arvoa ja 
täyttä suojelua väkivallalta, vihalta ja 
syrjinnältä, mikä on vastoin unionin 
arvoja; toteaa jälleen, että on luotava 
kattava seurantajärjestelmä, jonka avulla 
arvioidaan kaikkien demokratiaan, 
oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin 
liittyvien näkökohtien kunnioittamista, ja 
annettava sitä koskeva säädös, joka sitoo 
parlamenttia, neuvostoa ja komissiota 
avoimeen ja laillistettuun prosessiin, jossa 
kaikkia jäsenvaltioita arvioidaan, ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

Or. en

Tarkistus 146
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
panee myös merkille, että 
kuulemisprosessissa ei onnistuttu 
varmistamaan ihmisoikeuksien 
puolustajien tai niihin myötävaikuttavien 
toimijoiden suojelua 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
toistuvista kehotuksista huolimatta; 
korostaa huolestuneena, että 
haavoittuvien ryhmien oikeuksia ei 
edelleenkään kunnioiteta täysimääräisesti 
joissakin jäsenvaltioissa ja heitä ei 
suojella täysin vihalta ja syrjinnältä, mikä 
on vastoin SEU-sopimuksen 2 artiklaa ja 
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Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 
artiklaa; toteaa jälleen, että on luotava 
kattava seurantajärjestelmä, jonka avulla 
arvioidaan kaikkia demokratiaan, 
oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin liittyviä 
näkökohtia kaikissa jäsenvaltioissa, ja 
annettava sitä koskeva säädös, joka sitoo 
parlamenttia, neuvostoa ja komissiota 
avoimeen ja laillistettuun prosessiin ja 
jossa vastuualueet on määritelty selkeästi, 
jotta demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien suojelusta ja 
edistämisestä tulee pysyvä ja näkyvä osa 
unionin asialistaa;

Or. en

Tarkistus 147
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission 
toimia oikeusvaltiota koskevan 
vuosikertomuksen parissa; panee 
kuitenkin merkille, että se ei kata 
demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja 
edistämisestä tulee pysyvä ja näkyvä osa 
unionin asialistaa;

4. panee merkille komission toimet 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa;

Or. pl

Tarkistus 148
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
tuo huolestuneena esiin, että 
haavoittuvien ryhmien, mukaan lukien 
naiset, romanit ja hlbti-henkilöt, 
oikeuksia ei edelleenkään täysin 
kunnioiteta joissakin jäsenvaltioissa eikä 
heitä suojella täysin vihalta ja syrjinnältä, 
mikä on vastoin SEU-sopimuksen 2 
artiklassa tarkoitettuja unionin arvoja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

Or. en

Tarkistus 149
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; pitää myönteisenä, että 
oikeusvaltion lisäksi vuotuiseen 
arviointiin sisältyvät korruptio ja 
tiedotusvälineiden vapaus; panee 
kuitenkin merkille, että se ei kata useimpia 
demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
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laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

pitää erityisen valitettavana, että 
menettelyyn ei ole sisällytetty 
yhdistymisvapautta eikä 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumista; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

Or. en

Tarkistus 150
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että 
suunniteltu seuranta ei kata demokratian 
ja perusoikeuksien alalla tapahtunutta 
kehitystä eikä niiden loukkauksia; 
muistuttaa, että parlamentti on toistuvasti 
kehottanut luomaan 
seurantajärjestelmän, joka kattaisi SEU-
sopimuksen 2 artiklan koko 
soveltamisalan; toteaa lisäksi jälleen, että 
on luotava seurantajärjestelmä ja annettava 
sitä koskeva säädös, joka sitoo 
parlamenttia, neuvostoa ja komissiota 
avoimeen ja laillistettuun prosessiin ja 
jossa vastuualueet on määritelty selkeästi, 
jotta unionin arvojen suojelusta ja 
edistämisestä tulee pysyvä ja näkyvä osa 
unionin asialistaa;

Or. en
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Tarkistus 151
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission 
toimia oikeusvaltiota koskevan 
vuosikertomuksen parissa; panee 
kuitenkin merkille, että se ei kata 
demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja 
edistämisestä tulee pysyvä ja näkyvä osa 
unionin asialistaa;

4. panee merkille komission toimet 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; toteaa jälleen, että 
seurantajärjestelmä, josta annetaan 
parlamenttia, neuvostoa ja komissiota 
sitova säädös, olisi suhteeton ja 
epädemokraattinen, sillä oikeusvaltiota ei 
voida arvioida määrällisin indikaattorein;

Or. en

Tarkistus 152
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava näyttöön 
perustuva ja objektiivinen 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
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asialistaa; tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

Or. en

Tarkistus 153
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
unionin arvojen suojelusta ja edistämisestä 
tulee pysyvä ja näkyvä osa unionin 
asialistaa;

4. pitää myönteisenä komission toimia 
oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 
parissa; panee kuitenkin merkille, että se ei 
kata demokratian ja perusoikeuksien aloja; 
toteaa jälleen, että on luotava kattava 
seurantajärjestelmä ja annettava sitä 
koskeva säädös, joka sitoo parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota avoimeen ja 
laillistettuun prosessiin ja jossa 
vastuualueet on määritelty selkeästi, jotta 
kaikkien unionin arvojen suojelusta ja 
edistämisestä tulee pysyvä ja näkyvä osa 
unionin asialistaa;

Or. en

Tarkistus 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toistaa painokkaasti komissiolle 
esittämänsä kehotuksen käsitellä 
jäsenvaltioiden hallitusten pyrkimyksiä 
vahingoittaa tiedotusvälineiden vapautta 
ja moniarvoisuutta vakavana ja 
järjestelmällisenä vallan väärinkäyttönä 
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ja SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin perusarvojen 
vastaisena; pitää näin ollen myönteisenä, 
että komissio aikoo sisällyttää 
vuosikertomukseensa oikeusvaltion 
tilanteesta EU:ssa erityisen luvun 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden valvonnasta; kehottaa 
lisäksi sisällyttämään tähän lukuun 
maakohtaisia suosituksia ja tehokkaita 
vastatoimia sekä arvion omistusta 
koskevasta avoimuudesta ja hallitusten 
puuttumisesta toimintaan jäsenvaltioissa; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
ottamaan huomioon covid-19-pandemian 
yhteydessä vuonna 2020 toteutettujen 
hätätoimenpiteiden vaikutuksen 
lehdistönvapauteen, tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuteen ja toimittajien 
turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 155
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 
oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat ja jota sovelletaan 
yhtenäisesti, objektiivisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 

Poistetaan.
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jäsenvaltioihin;

Or. pl

Tarkistus 156
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 
oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat ja jota sovelletaan 
yhtenäisesti, objektiivisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin;

5. hylkää ehdotuksen demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 157
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 
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oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat ja jota sovelletaan yhtenäisesti, 
objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin;

oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat ja jota sovelletaan yhtenäisesti, 
objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin kunnioittaen 
toissijaisuus-, suhteellisuus- ja 
tarpeellisuusperiaatteita;

Or. en

Tarkistus 158
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 
oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat ja jota sovelletaan yhtenäisesti, 
objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin;

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 
oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat ja jota sovelletaan yhtenäisesti, 
objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta 
varmistetaan, ettei jää sijaa poliittisista 
intresseistä lähtevälle 
kaksinaismoraalille;

Or. en
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Tarkistus 159
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 
oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat ja jota sovelletaan yhtenäisesti, 
objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin;

5. ehdottaa demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 
EU:n järjestelmän perustamista 
(jäljempänä ”järjestelmä”) parlamentin 
vuonna 2016 tekemän ehdotuksen ja 
oikeusvaltiota koskevan komission 
vuosikertomuksen 2020 perusteella ja 
katsoo, että sitä olisi säänneltävä 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisellä toimielinten sopimuksella, johon 
sisältyy unionin arvojen vuotuinen 
seurantajakso, joka kattaa kaikki SEU-
sopimuksen 2 artiklaan liittyvät 
näkökohdat, jota sovelletaan yhtenäisesti, 
objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin ja joka perustuu 
luotettavaan näyttöön;

Or. ro

Tarkistus 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia 
vuosittain tai kiireellisessä menettelyssä; 
korostaa, että suositusten 
täytäntöönpanon laiminlyönnin 
seurauksena on toteutettava konkreettisia 

Poistetaan.
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unionin täytäntöönpanotoimia;

Or. en

Tarkistus 161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia, joita komission olisi 
sovellettava automaattisesti, jos 
loukkauksia tapahtuu; korostaa vuotuisen 
seurantajakson merkitystä, jotta voidaan 
estää mahdolliset 
oikeusvaltioperiaatteeseen ja 
demokratiaan kohdistuvat loukkaukset 
unionissa ennen kuin niitä todella 
tapahtuu;

Or. en

Tarkistus 162
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
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täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suosituksissa havaittujen ongelmien 
korjaamisen laiminlyönnin seurauksena on 
toteutettava konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia; huomauttaa, että 
suosituksilla ei pitäisi pyrkiä ainoastaan 
korjaamaan rikkomuksia vaan myös 
edistämään ideoita ja politiikkoja, joilla 
laajennetaan kansalaisten 
mahdollisuuksia hyödyntää unionin 
oikeuksia ja arvoja;

Or. en

Tarkistus 163
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia; toteaa, että 
erityisesti tällaisissa tapauksissa on 
otettava täysin huomioon, että unionin 
lisäksi muilta kansainvälisiltä elimiltä, 
kuten Yhdistyneiltä kansakunnilta, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta ja 
Euroopan neuvostolta, saadut suositukset 
ovat jääneet panematta täytäntöön;

Or. en
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Tarkistus 164
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä, ja kehottaa 
komissiota jatkamaan vuodesta 2016 
lähtien keskeytynyttä 
korruptiontorjuntakertomusten 
esittämistä, sillä ne ovat hyödyllinen 
arvioinnin lisätyökalu; korostaa, että 
suositusten täytäntöönpanon laiminlyönnin 
seurauksena on toteutettava konkreettisia 
unionin täytäntöönpanotoimia;

Or. en

Tarkistus 165
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia, etenkin 
nopeutettuja rikkomismenettelyjä ja 
välitoimia koskevia hakemuksia unionin 
tuomioistuimessa sekä 
talousarviovälineitä;
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Or. en

Tarkistus 166
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuisen 
seurantajakson on oltava kattava, 
objektiivinen ja puolueeton, sen on 
perustuttava näyttöön ja sitä on 
sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin ja siihen on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja selkeitä 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
unionin täytäntöönpanotoimiin liittyviä 
kohdennettuja ja konkreettisia toimia;

Or. en

Tarkistus 167
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
puolueettomia suosituksia, joita 
sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin, jotka perustuvat 
luotettavaan näyttöön ja joiden olisi 
oltava kunkin EU-maan tilanteeseen 
mukautettuja tavoitteita, ja 



AM\1209847FI.docx 87/186 PE655.630v01-00

FI

konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

Or. ro

Tarkistus 168
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisia 
menettelyitä, rikkomusmenettelyitä ja 
talousarviovälineitä;

Or. en

Tarkistus 169
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
konkreettisia maakohtaisia suosituksia ja 
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täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia 
vuosittain tai kiireellisessä menettelyssä; 
korostaa, että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita; 
toteaa, että näihin toimenpiteisiin olisi 
tarvittaessa sisällyttävä asianomaisen 
jäsenvaltion ja Euroopan komission 
tehostettu yhteistyö; korostaa, että 
suositusten täytäntöönpanon laiminlyönnin 
seurauksena on toteutettava konkreettisia 
unionin täytäntöönpanotoimia;

Or. bg

Tarkistus 170
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on 
toteutettava konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä;

Or. pl

Tarkistus 171
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
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täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia, myös taloudellisia 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia unionin 
täytäntöönpanotoimia;

6. korostaa, että vuotuiseen 
seurantajaksoon on sisällytettävä 
maakohtaisia suosituksia ja 
täytäntöönpanoaikatauluja ja -tavoitteita, 
joista on laadittava kertomuksia vuosittain 
tai kiireellisessä menettelyssä; korostaa, 
että suositusten täytäntöönpanon 
laiminlyönnin seurauksena on toteutettava 
konkreettisia ja käytettävissä olevia 
oikeudellisia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 173
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että kunnianhimoisen 
järjestelmän avulla olisi myös pyrittävä 
tosiasiallisesti vaalimaan 
lehdistönvapautta ja tiedotusvälineiden 
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moniarvoisuutta ja saamaan näin aikaan 
konkreettisia parannuksia toimittajille ja 
media-alalle;

Or. en

Tarkistus 174
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja 
samalla olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin 
tavoitteet Bulgarian ja Romanian osalta 
ja edistää näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) 2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

Poistetaan.

_________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta 
asiakirjan 2018/136(COD) lopullinen 
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numero ja korjataan alaviitteeseen oikea 
EUVL-viite] EUVL C ..., ....., s. ....

Or. pl

Tarkistus 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja 
samalla olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin 
tavoitteet Bulgarian ja Romanian osalta 
ja edistää näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) 2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

Poistetaan.

_________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta 
asiakirjan 2018/136(COD) lopullinen 
numero ja korjataan alaviitteeseen oikea 
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EUVL-viite] EUVL C ..., ....., s. ....

Or. en

Tarkistus 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja 
samalla olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin 
tavoitteet Bulgarian ja Romanian osalta ja 
edistää näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) 2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
seurantavälineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi ja 
muitakin raportteja, kuten oikeusalan 
tulostaulu ja perusoikeuskirjan 
soveltamista koskeva kertomus; korostaa 
myös, että järjestelmän olisi lisättävä 
täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta 
muiden käytettävissä olevien välineiden 
kanssa, joita ovat lähinnä 
rikkomusmenettelyt, SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukainen menettely ja käyttöön 
otettava talousarviota koskeva ehdollisuus 
sekä eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, 
että vuotuisen seurantajakson olisi 
korvattava yhteistyö- ja 
seurantamekanismi Bulgarian ja 
Romanian osalta ja edistettävä näin 
kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaista 
kohtelua; katsoo, että kolmen toimielimen 
olisi hyödynnettävä vuotuisen 
seurantajakson havaintoja sisäisissä 
keskusteluissaan ja päättäessään 
kannoistaan; panee merkille, että 
toimielinten olisi voitava ottaa tulos 
huomioon turvautuessaan SEU-
sopimuksen 7 artiklaan ja komission olisi 
voitava ottaa tulos huomioon 
käynnistäessään unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
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jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
annetun asetuksen (EU) 2020/xxxx11 
mukaisen menettelyn sekä 
käynnistäessään SEU-sopimuksen 17 
artiklan mukaisen menettelyn; 

_________________ _________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

Or. en

Tarkistus 177
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) 2020/xxxx unionin talousarvion 

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt; katsoo, että vuotuinen 
seurantajakso voi täyttää yhteistyö- ja 
seurantamekanismin tavoitteet Bulgarian ja 
Romanian osalta ja edistää näin kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaista kohtelua;
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suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;
_________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta 
asiakirjan 2018/136(COD) lopullinen 
numero ja korjataan alaviitteeseen oikea 
EUVL-viite] EUVL C ..., ....., s. ....

Or. pl

Tarkistus 178
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, 
edellyttäen, että kaikki mekanismin 
yhteydessä tehdyt sitoumukset ja 
parlamentin esiin tuomat huolenaiheet 
käsitellään tyydyttävällä tavalla ja 
kattavasti, etenkin jos ne koskevat 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta, 
korruption torjuntaa ja tiedotusvälineiden 
vapautta, ja samalla olisi lisättävä 
täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta 
muiden käytettävissä olevien välineiden 
kanssa, mukaan lukien SEU-sopimuksen 
7 artiklan mukaiset rikkomusmenettelyt ja 
käyttöön otettava talousarviota koskeva 
ehdollisuus; katsoo, että vuotuinen 
seurantajakso voi täyttää yhteistyö- ja 
seurantamekanismin tavoitteet Bulgarian ja 
Romanian osalta ja edistää näin kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaista kohtelua; 
katsoo, että kolmen toimielimen olisi 
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oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

hyödynnettävä vuotuisen seurantajakson 
havaintoja yhtenä osatekijänä 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

_________________ _________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

Or. en

Tarkistus 179
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
komission asettamia vertailuarvoja, joilla 
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vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

arvioidaan edistystä yhteistyö- ja 
seurantamekanismissa, voitaisiin käyttää 
vuotuisessa seurantajaksossa; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita;

_________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta 
asiakirjan 2018/136(COD) lopullinen 
numero ja korjataan alaviitteeseen oikea 
EUVL-viite] EUVL C ..., ....., s. ....

Or. en

Tarkistus 180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä välttäen olemassa olevien 
rakenteiden ja välineiden tarpeetonta 
päällekkäisyyttä; kehottaa yhdistämään ja 
sisällyttämään järjestelmään olemassa 
olevat välineet, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
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näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

_________________ _________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

Or. en

Tarkistus 181
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 
talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
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vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien EU:n jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua, jonka olisi oltava 
objektiivista, puolueetonta ja 
syrjimätöntä; katsoo, että kolmen 
toimielimen olisi hyödynnettävä vuotuisen 
seurantajakson havaintoja arvioidessaan 
tarvetta turvautua SEU-sopimuksen 
7 artiklaan sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) 2020/xxxx 
unionin talousarvion suojaamisesta 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita11;

_________________ _________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

Or. ro

Tarkistus 182
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, SEU-sopimuksen 7 
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talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

artiklan mukainen menettely, käyttöön 
otettava talousarviota koskeva ehdollisuus 
sekä eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, 
että vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

_________________ _________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

Or. en

Tarkistus 183
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
rikkomusmenettelyt, käyttöön otettava 

7. toteaa, että järjestelmällä olisi 
lujitettava ja korvattava olemassa olevia 
välineitä, joihin kuuluvat etenkin 
oikeusvaltiota koskeva vuosikertomus, 
komission oikeusvaltiotoimintakehys, 
neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu ja 
yhteistyö- ja seurantamekanismi, ja samalla 
olisi lisättävä täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden käytettävissä 
olevien välineiden kanssa, mukaan lukien 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaiset 
menettelyt, rikkomusmenettelyt, käyttöön 
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talousarviota koskeva ehdollisuus sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

otettavat talousarviovälineet sekä 
eurooppalainen ohjausjakso; katsoo, että 
vuotuinen seurantajakso voi täyttää 
yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteet 
Bulgarian ja Romanian osalta ja edistää 
näin kaikkien jäsenvaltioiden 
yhdenvertaista kohtelua; katsoo, että 
kolmen toimielimen olisi hyödynnettävä 
vuotuisen seurantajakson havaintoja 
arvioidessaan tarvetta turvautua SEU-
sopimuksen 7 artiklaan sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
2020/xxxx unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita11;

_________________ _________________
11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

11 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) lopullinen numero ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
EUVL C ..., ....., s. ....

Or. en

Tarkistus 184
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että kunkin toimielimen 
roolia ja oikeuksia on kunnioitettava 
käytettävissä olevissa menettelyissä;

Or. en

Tarkistus 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa 
panoksen antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 186
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla, tasa-
arvoelimillä ja muilla asiaankuuluvilla 
toimijoilla on korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
raportoivia tahoja on tarvittaessa 
suojeltava ja on osoitettava riittävästi 
rahoitusta, jotta voidaan tarjota 
puolueetonta ja asiantuntevaa tietoa, jota 
tarvitaan hallitusten näkemysten 
tasapainottamiseen; korostaa tässä 
yhteydessä, että koko unionissa tarvitaan 
toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, ja 
kehottaa laatimaan yhdistyksiä ja voittoa 
tavoittelemattomia järjestöjä koskevat 



PE655.630v01-00 102/186 AM\1209847FI.docx

FI

eurooppalaiset säännöt; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja 
tasa-arvoelinten hyväksyntä ja 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet sekä 
ihmisoikeuksien puolustajien 
suojeleminen voivat itsessään toimia 
arvioinnin indikaattoreina; tuo jälleen esiin 
kansalaisyhteiskunnan toistuneet 
kehotukset ihmisoikeuksien puolustajia ja 
prosessiin osallistuvia toimijoita 
mahdollisilta kostotoimilta suojelevan 
unionin mekanismin luomisesta; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin; on huolissaan 
siitä, että kansalaisyhteiskuntaan 
kohdistuu yhä enemmän paineita 
kaikkialla unionissa; kehottaa siksi 
painokkaasti komissiota ja neuvostoa 
tukemaan erityisesti 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
eurooppalaista ja rajat ylittävää 
toimintaa;

Or. en

Tarkistus 187
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, ihmisoikeuksien 
puolustajilla, tasa-arvoelimillä, 
kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla ja 
muilla asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen, ja korostaa, että 
raportoivia tahoja on tarvittaessa 
suojeltava ja on osoitettava riittävästi 
rahoitusta, jotta voidaan tarjota 
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että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

puolueetonta ja asiantuntevaa tietoa, jota 
tarvitaan hallitusten näkemysten 
tasapainottamiseen; huomauttaa, että tasa-
arvoelinten ja kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden hyväksyntä ja 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet sekä 
ihmisoikeuksien puolustajien 
suojeleminen voivat itsessään toimia 
arvioinnin indikaattoreina; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

Or. en

Tarkistus 188
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla, ihmisoikeuksien 
puolustajilla, järjestöillä, jotka tukevat 
oikeuslaitosta riippumattoman 
oikeudenkäytön varmistamiseksi, ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon ja sen 
valvonnan helpottamiseen; huomauttaa, 
että kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
olemassaolo ja niiden mahdollinen 
muodollinen ja toiminnallinen 
riippumattomuus, mikä näkyy myös 
niiden hyväksynnässä, ja 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien laajentaminen 
voivat itsessään toimia arvioinnin 
indikaattoreina; katsoo, että kansallisten 
parlamenttien on käytävä julkisia 
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keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

Or. en

Tarkistus 189
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla ja 
alueellisilla ihmisoikeusinstituutioilla ja 
muilla asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten ja alueellisten 
parlamenttien on käytävä julkisia 
keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin; huomauttaa, että 
sen varmistamiseksi, että kansallisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksien kunnioittamista arvioidaan 
oikeudenmukaisesti, näiden yhteisöjen 
toimielimillä ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöillä on oltava niin ikään tärkeä 
rooli;

Or. en

Tarkistus 190
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; katsoo, että kansallisten 
parlamenttien on käytävä julkisia 
keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

Or. bg

Tarkistus 191
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin; kehottaa jälleen 
komissiota myöntämään 
kansalaisyhteiskunnalle riittävästi 
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unionin rahoitusta erityisesti 
kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien 
ja arvojen ohjelmasta; 

Or. en

Tarkistus 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, tiedeyhteisöillä, 
kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla ja 
muilla asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; muistuttaa tässä mielessä, 
että niitä on tuettava riittävällä 
rahoituksella sekä kansallisella että 
unionin tasolla; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

Or. en

Tarkistus 193
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 8. muistuttaa, että 
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kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

kansalaisyhteiskunnalla, tasa-arvoelimillä 
ja kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla ja 
muilla asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että tasa-
arvoelinten ja kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden hyväksyntä ja 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet sekä 
ihmisoikeuksien puolustajien 
suojeleminen voivat itsessään toimia 
arvioinnin indikaattoreina; katsoo, että 
kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

Or. en

Tarkistus 194
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; katsoo, 
että kansallisten parlamenttien on käytävä 
julkisia keskusteluja ja otettava kantaa 
seurantajakson tuloksiin;

8. muistuttaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla, kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla 
asiaankuuluvilla toimijoilla on 
korvaamaton rooli vuotuisen 
seurantajakson kaikissa vaiheissa panoksen 
antamisesta täytäntöönpanon 
helpottamiseen; huomauttaa, että 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
hyväksyntä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet voivat itsessään 
toimia arvioinnin indikaattoreina; 
kannustaa kansallisia parlamentteja 
käymään keskustelua seurantajakson 
tuloksista tai ottamaan niihin kantaa;

Or. en
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Tarkistus 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että on tärkeää lisätä 
suuren yleisön tietoisuutta voimassa 
olevista oikeusvaltiota koskevista 
normeista tiivistämällä yhteistyötä 
kansainvälisten elinten, kuten Euroopan 
neuvoston, kanssa ja kehittämällä 
parlamenttien välistä yhteistyötä ja 
vuoropuhelua;

Or. en

Tarkistus 196
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa tarvittavat 
puitteet koordinoinnin parantamiselle;

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; kehottaa neuvostoa 
pitämään parlamentin säännöllisesti ajan 
tasalla ja tiiviisti mukana ja toimimaan 
avoimesti, jotta kaikki unionin toimielimet 
ja elimet sekä kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt voivat osallistua mielekkäästi 
näihin toimiin ja valvontaan; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa puitteet 
koordinoinnin parantamiselle;

Or. en
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Tarkistus 197
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa tarvittavat 
puitteet koordinoinnin parantamiselle;

9. muistuttaa parlamentin vähäisestä 
roolista unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 198
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa tarvittavat 
puitteet koordinoinnin parantamiselle;

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti;

Or. pl

Tarkistus 199
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa tarvittavat 
puitteet koordinoinnin parantamiselle;

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kannustaa parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella ja jossa 
kunnioitetaan kunkin toimielimen 
oikeuksia ja vilpitöntä yhteistyötä, tarjoaa 
tarvittavat puitteet koordinoinnin 
parantamiselle;

Or. en

Tarkistus 200
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa tarvittavat 
puitteet koordinoinnin parantamiselle;

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn, ja esittämään 
neuvostolle perustellun ehdotuksensa; 
katsoo, että järjestelmä, jota tuetaan 
toimielinten välisellä sopimuksella, tarjoaa 
tarvittavat puitteet koordinoinnin 
parantamiselle;

Or. en

Tarkistus 201
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Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa, kun se itse 
käynnistää menettelyn; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa tarvittavat 
puitteet koordinoinnin parantamiselle;

9. muistuttaa parlamentin roolista 
unionin arvojen noudattamisen 
valvonnassa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti; kehottaa jälleen parlamenttia 
olemaan läsnä 7 artiklan mukaisissa 
kuulemistilaisuuksissa SEU-sopimuksen 
13 artiklan 2 kohdassa vahvistetun 
keskinäisen vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti; katsoo, että 
järjestelmä, jota tuetaan toimielinten 
välisellä sopimuksella, tarjoaa tarvittavat 
puitteet koordinoinnin parantamiselle;

Or. en

Tarkistus 202
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. palauttaa mieliin, että 
vähemmistöjen oikeuksien 
kunnioittaminen kuuluu erottamattomasti 
ja olennaisesti SEU-sopimuksen 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin; muistuttaa, että 
kunnioittaessaan vähemmistöjen 
oikeuksia unioni myös suojelee 
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuuttaan ja vaalii 
kulttuuriperintöään SEU-sopimuksen 3 
artiklan mukaisesti; korostaa siksi, että 
vähemmistöjen suojelun on oltava 
olennainen osa vuotuista seurantajaksoa;
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Or. en

Tarkistus 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 204
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin;

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin; 
korostaa, että jos perussopimuksia 
muutetaan, SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisen menettelyn tehokkuutta olisi 
parannettava tarkistamalla toimia varten 
vaadittavaa enemmistöä ja vahvistamalla 
seuraamusmekanismia;

Or. en
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Tarkistus 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin;

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; toteaa 
erityisesti, että SEU-sopimuksen 7 
artiklaa on tarkistettava pikaisesti, jotta 
päästään eroon 
yksimielisyysvaatimuksesta Eurooppa-
neuvostossa; kehottaa Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevää konferenssia 
tekemään tältä osin järkevän ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 206
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin;

10. katsoo, että sekä jäsenvaltiot että 
unioni auttavat edistämään ja 
puolustamaan perusarvoja;

Or. pl

Tarkistus 207
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin;

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä 
Euroopan yhdentymistä on syvennettävä 
ja perussopimusta muutettava, jotta 
voidaan vahvistaa unionin valmiutta 
edistää ja puolustaa perustuslaillista 
ydintään; odottaa mielenkiinnolla 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevän 
konferenssin keskusteluja ja päätelmiä tältä 
osin;

Or. en

Tarkistus 208
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin;

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia; odottaa mielenkiinnolla 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevän 
konferenssin keskusteluja ja päätelmiä tältä 
osin;

Or. en

Tarkistus 209
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 10. katsoo, että pitkällä aikavälillä on 
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muutettava perussopimusta, jotta voidaan 
vahvistaa unionin valmiutta edistää ja 
puolustaa perustuslaillista ydintään; 
odottaa mielenkiinnolla Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
keskusteluja ja päätelmiä tältä osin;

ehkä muutettava perussopimusta, jotta 
voidaan vahvistaa unionin valmiutta 
edistää ja puolustaa perustuslaillista 
ydintään; odottaa mielenkiinnolla 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevän 
konferenssin keskusteluja ja päätelmiä tältä 
osin;

Or. en

Tarkistus 210
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vahvasti sitä mieltä, että 
unionin arvokriisiin vastaaminen muun 
muassa ehdotetun järjestelmän avulla on 
ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 211
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vahvasti sitä mieltä, että 
unionin arvokriisiin vastaaminen muun 
muassa ehdotetun järjestelmän avulla on 
ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 212
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vahvasti sitä mieltä, että unionin 
arvokriisiin vastaaminen muun muassa 
ehdotetun järjestelmän avulla on 
ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

11. on vahvasti sitä mieltä, että 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kriisiin vastaaminen 
muun muassa ehdotetun järjestelmän 
avulla on ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 213
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vahvasti sitä mieltä, että unionin 
arvokriisiin vastaaminen muun muassa 
ehdotetun järjestelmän avulla on 
ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

11. on vahvasti sitä mieltä, että unionin 
arvojen vaalimisen kattava valvonta muun 
muassa ehdotetun järjestelmän avulla on 
ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 214
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
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Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vahvasti sitä mieltä, että unionin 
arvokriisiin vastaaminen muun muassa 
ehdotetun järjestelmän avulla on 
ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

11. on vahvasti sitä mieltä, että unionin 
arvojen rikkomiseen puuttuminen muun 
muassa ehdotetun järjestelmän avulla on 
ennakkoedellytys jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen palauttamiselle 
ja mahdollistaa näin sen, että unioni voi 
yhdessä jatkaa ja edistää kaikkia yhteisiä 
politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 215
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää valitettavana, että Eurooppa-
neuvosto heikensi 21. heinäkuuta 2020 
antamissaan päätelmissä komission 
ehdottamaa talousarvion 
ehdollisuusmekanismia; toistaa 
kehotuksensa varmistaa, että SEU-
sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen 
arvojen järjestelmällinen rikkominen 
tehdään yhteensopimattomaksi unionin 
rahoituksen kanssa; korostaa, että 
unionin talousarvion suojelemiseksi on 
käytettävä käänteistä 
määräenemmistöäänestystä, jota ilman 
uuden järjestelmän tehokkuus on 
vaarassa; vaatii, että talousarvion 
ehdollisuuden soveltamiseen liitetään 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
lieventämään mahdollisia vaikutuksia 
unionin rahoituksen yksittäisiin 
edunsaajiin, etenkin 
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kansalaisyhteiskunnan järjestöihin; 
korostaa, että talousarvion ehdollisuutta 
koskevaa välinettä ei voida korvata 
pelkästään ehdotetulla vuotuisella 
seurantajaksolla;

Or. en

Tarkistus 216
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 217
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että ehdokasmaita olisi 
voitava seurata järjestelmän avulla 
vapaaehtoiselta pohjalta;

Or. en

Tarkistus 218
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
aloittamaan viipymättä neuvottelut 
parlamentin kanssa toimielinten välisestä 
sopimuksesta SEUT-sopimuksen 
295 artiklan mukaisesti; katsoo liitteenä 
olevan ehdotuksen olevan asianmukainen 
lähtökohta tällaisille neuvotteluille;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 219
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
aloittamaan viipymättä neuvottelut 
parlamentin kanssa toimielinten välisestä 
sopimuksesta SEUT-sopimuksen 
295 artiklan mukaisesti; katsoo liitteenä 
olevan ehdotuksen olevan asianmukainen 
lähtökohta tällaisille neuvotteluille;

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
torjumaan mahdolliset pyynnöt 
neuvotteluista parlamentin kanssa 
toimielinten välisestä sopimuksesta SEUT-
sopimuksen 295 artiklan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Liite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Päätöslauselmaesitys
Liite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 222
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ehdotus toimielinten väliseksi 
sopimukseksi unionin arvojen 
lujittamisesta

Ehdotus toimielinten väliseksi 
sopimukseksi demokratian, oikeusvaltion 
ja perusoikeuksien lujittamisesta 
unionissa

Or. en

Tarkistus 223
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
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Liite – 4 kohta – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(2) SEU-sopimuksen 49 artiklan 
nojalla unionin arvojen kunnioittaminen ja 
niiden edistämiseen sitoutuminen on 
perusedellytys unionin jäsenyydelle. SEU-
sopimuksen 7 artiklassa määrätään, että jos 
jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja 
jatkuvasti unionin arvoja, kyseisen 
jäsenvaltion hallituksen edustajan 
äänioikeus voidaan pidättää neuvostossa. 
Unionin arvojen kunnioittaminen on 
perusta jäsenvaltioiden väliselle vankalle 
keskinäiselle luottamukselle.

(2) SEU-sopimuksen 49 artiklan 
nojalla unionin arvojen kunnioittaminen ja 
niiden edistämiseen sitoutuminen on 
perusedellytys unionin jäsenyydelle. SEU-
sopimuksen 7 artiklassa määrätään, että jos 
on luotettavaa näyttöä siitä, että jokin 
jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja jatkuvasti 
unionin arvoja, kyseisen jäsenvaltion 
hallituksen edustajan äänioikeus voidaan 
pidättää neuvostossa. Unionin arvojen 
kunnioittaminen on perusta jäsenvaltioiden 
väliselle vankalle keskinäiselle 
luottamukselle.

Or. ro

Tarkistus 224
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(3) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio (jäljempänä ”toimielimet”) 
tunnustavat, että unionin arvojen 
kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Unionin arvojen kunnioittaminen on 
välttämätöntä unionin moitteettoman 
toiminnan ja sen SEU-sopimuksen 3 
artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Toimielimet ovat 
sitoutuneet keskinäiseen vilpittömään 
yhteistyöhön unionin arvojen edistämiseksi 
ja kunnioittamiseksi.

(3) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio (jäljempänä ”toimielimet”) 
tunnustavat, että unionin arvojen 
kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Unionin arvojen kunnioittaminen on 
välttämätöntä unionin moitteettoman 
toiminnan ja sen SEU-sopimuksen 3 
artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Toimielimet ovat 
sitoutuneet keskinäiseen vilpittömään ja 
aktiiviseen yhteistyöhön unionin arvojen 
edistämiseksi ja kunnioittamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima
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Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(3) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio (jäljempänä ”toimielimet”) 
tunnustavat, että unionin arvojen 
kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Unionin arvojen kunnioittaminen on 
välttämätöntä unionin moitteettoman 
toiminnan ja sen SEU-sopimuksen 3 
artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Toimielimet ovat 
sitoutuneet keskinäiseen vilpittömään 
yhteistyöhön unionin arvojen edistämiseksi 
ja kunnioittamiseksi.

(3) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio (jäljempänä ”toimielimet”) 
tunnustavat, että unionin arvojen 
kunnioittaminen on tärkeää. Unionin 
arvojen kunnioittaminen on välttämätöntä 
unionin moitteettoman toiminnan ja sen 
SEU-sopimuksen 3 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Toimielimet ovat sitoutuneet 
keskinäiseen vilpittömään yhteistyöhön 
unionin arvojen edistämiseksi ja 
kunnioittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 226
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(4) Toimielimet tunnustavat tarpeen 
virtaviivaistaa ja tehostaa olemassa olevia 
välineitä, joiden tarkoituksena on edistää 
unionin arvojen noudattamista. Tätä varten 
olisi perustettava kattava toimielinten 
välinen järjestelmä, jolla parannetaan 
näiden kolmen toimielimen välistä 
koordinointia ja lujitetaan aiemmin tehtyjä 
aloitteita. Oikeus- ja sisäasioiden 
neuvoston 6 ja 7 päivänä kesäkuuta 2013 
antamien päätelmien mukaisesti tällaisen 
järjestelmän olisi toimittava ”avoimesti 
objektiivisesti kootun, vertaillun ja 
analysoidun näytön ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun 
perusteella”.

(4) Toimielimet tunnustavat tarpeen 
virtaviivaistaa ja tehostaa olemassa olevia 
välineitä, joiden tarkoituksena on edistää 
unionin arvojen noudattamista. Tätä varten 
olisi perustettava kattava, näyttöön 
perustuva toimielinten välinen järjestelmä, 
joka on toissijaisuus-, suhteellisuus- ja 
tarpeellisuusperiaatteiden mukainen ja 
jolla parannetaan näiden kolmen 
toimielimen välistä koordinointia ja 
lujitetaan aiemmin tehtyjä aloitteita. 
Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 6 ja 7 
päivänä kesäkuuta 2013 antamien 
päätelmien mukaisesti tällaisen 
järjestelmän olisi toimittava ”avoimesti 
objektiivisesti kootun, vertaillun ja 
analysoidun näytön ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun 
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perusteella”.

Or. en

Tarkistus 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(4) Toimielimet tunnustavat tarpeen 
virtaviivaistaa ja tehostaa olemassa olevia 
välineitä, joiden tarkoituksena on edistää 
unionin arvojen noudattamista. Tätä varten 
olisi perustettava kattava toimielinten 
välinen järjestelmä, jolla parannetaan 
näiden kolmen toimielimen välistä 
koordinointia ja lujitetaan aiemmin tehtyjä 
aloitteita. Oikeus- ja sisäasioiden 
neuvoston 6 ja 7 päivänä kesäkuuta 2013 
antamien päätelmien mukaisesti tällaisen 
järjestelmän olisi toimittava ”avoimesti 
objektiivisesti kootun, vertaillun ja 
analysoidun näytön ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun 
perusteella”.

(4) Toimielimet tunnustavat tarpeen 
virtaviivaistaa ja tehostaa olemassa olevia 
välineitä, joiden tarkoituksena on edistää 
unionin arvojen noudattamista. Tätä varten 
olisi perustettava kattava toimielinten 
välinen järjestelmä, jolla parannetaan 
näiden kolmen toimielimen välistä 
koordinointia ja lujitetaan aiemmin tehtyjä 
aloitteita. Oikeus- ja sisäasioiden 
neuvoston 6 ja 7 päivänä kesäkuuta 2013 
antamien päätelmien mukaisesti tällaisen 
järjestelmän olisi toimittava avoimesti 
hyvin määriteltyjen ja mitattavissa olevien 
kriteerien, objektiivisesti kootun, vertaillun 
ja analysoidun näytön ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 228
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(4) Toimielimet tunnustavat tarpeen 
virtaviivaistaa ja tehostaa olemassa olevia 
välineitä, joiden tarkoituksena on edistää 
unionin arvojen noudattamista. Tätä varten 

(4) Toimielimet tunnustavat tarpeen 
virtaviivaistaa ja tehostaa olemassa olevia 
välineitä, joiden tarkoituksena on edistää 
unionin arvojen noudattamista. Tätä varten 
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olisi perustettava kattava toimielinten 
välinen järjestelmä, jolla parannetaan 
näiden kolmen toimielimen välistä 
koordinointia ja lujitetaan aiemmin tehtyjä 
aloitteita. Oikeus- ja sisäasioiden 
neuvoston 6 ja 7 päivänä kesäkuuta 2013 
antamien päätelmien mukaisesti tällaisen 
järjestelmän olisi toimittava ”avoimesti 
objektiivisesti kootun, vertaillun ja 
analysoidun näytön ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun 
perusteella”.

olisi perustettava kattava toimielinten 
välinen järjestelmä, jolla parannetaan 
näiden kolmen toimielimen välistä 
koordinointia ja lujitetaan aiemmin tehtyjä 
aloitteita. Oikeus- ja sisäasioiden 
neuvoston 6 ja 7 päivänä kesäkuuta 2013 
antamien päätelmien mukaisesti tällaisen 
järjestelmän olisi toimittava avoimesti, 
läpinäkyvästi saadun ja objektiivisesti 
kootun, vertaillun ja analysoidun 
luotettavan näytön ja kaikkien 
jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun 
perusteella.

Or. ro

Tarkistus 229
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava näyttöön 
ja sitä olisi sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Vuotuisen seurantajakson 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu ja komission 

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava näyttöön 
ja sitä olisi sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin ja siinä olisi kunnioitettava 
toissijaisuus-, suhteellisuus- ja 
tarpeellisuusperiaatteita. Vuotuisen 
seurantajakson ensisijaisena tavoitteena 
olisi oltava unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
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oikeusvaltiotoimintakehys. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 
tehokkuutta.

vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu, komission 
oikeusvaltiotoimintakehys, EU:n 
oikeusalan tulostaulu ja vuotuinen 
kertomus perusoikeuskirjan sisältämien 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
soveltamisesta. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 
tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 230
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava näyttöön 
ja sitä olisi sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Vuotuisen seurantajakson 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu ja komission 
oikeusvaltiotoimintakehys. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava näyttöön 
ja sitä olisi sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Vuotuisen seurantajakson 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen ja 
jäsenvaltioiden ja kansallisten 
toimijoiden, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunta ja kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot, toteuttamien ja 
unionin edistämien ja tukemien 
myönteisten toimien määrittäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
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tehokkuutta. koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu ja komission 
oikeusvaltiotoimintakehys. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 
tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 231
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava näyttöön 
ja sitä olisi sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Vuotuisen seurantajakson 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu ja komission 
oikeusvaltiotoimintakehys. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 
tehokkuutta.

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava selkeään 
ja objektiiviseen näyttöön eikä ulkoiseen 
vaikuttamiseen, etenkään poliittiseen 
vaikuttamiseen, ja sitä olisi sovellettava 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin. Vuotuisen 
seurantajakson ensisijaisena tavoitteena 
olisi oltava unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu ja komission 
oikeusvaltiotoimintakehys. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 
tehokkuutta.
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Or. bg

Tarkistus 232
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava näyttöön 
ja sitä olisi sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Vuotuisen seurantajakson 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu ja komission 
oikeusvaltiotoimintakehys. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 
tehokkuutta.

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että unionin arvoja koskeva vuotuinen 
seurantajakso on tarpeen unionin arvojen 
edistämisen ja kunnioittamisen 
lujittamiseksi. Vuotuisen seurantajakson 
olisi oltava kattava, objektiivinen ja 
puolueeton, sen olisi perustuttava 
luotettavaan näyttöön ja sitä olisi 
sovellettava tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Vuotuisen seurantajakson 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
unionin arvojen rikkomisen ja 
noudattamatta jättämisen estäminen, ja 
samalla olisi luotava yhteinen perusta 
näiden kolmen toimielimen muille toimille. 
Lisäksi toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
tätä toimielinten välistä sopimusta 
yhdistääkseen olemassa olevia unionin 
arvojen edistämistä ja kunnioittamista 
koskevia välineitä ja aloitteita, joita ovat 
erityisesti oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus, neuvoston vuotuinen 
oikeusvaltiovuoropuhelu ja komission 
oikeusvaltiotoimintakehys. Näin vältetään 
päällekkäisyyksiä ja lisätään yleisesti 
tehokkuutta.

Or. ro

Tarkistus 233
Maite Pagazaurtundúa

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 6 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuisen seurantajakson kaikissa 
vaiheissa olisi toimittava läpinäkyvyyden, 
puolueettomuuden ja avoimuuden 
hengessä, sen olisi perustuttava 
objektiiviseen näyttöön ja sitä olisi 
suojattava mahdollisilta pahantahtoisilta 
disinformaatiostrategioilta.

Or. en

Tarkistus 234
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, kaikkien unionin 
arvojen noudattamista koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen ja siihen liittyvien 
maakohtaisten suositusten julkaiseminen 
sekä seurantavaihe, johon kuuluu 
suositusten soveltamis- ja 
täytäntöönpanosuunnitelma. Vuotuinen 
seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

Or. en

Tarkistus 235
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
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Liite – 4 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe, johon 
kuuluu myös suositusten täytäntöönpano. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä, ja siihen olisi 
otettava mukaan kansalaisia ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Or. en

Tarkistus 236
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä ja siinä olisi 
käsiteltävä yhdenvertaisesti ja rehellisesti 
kaikkia EU:n jäsenvaltioita.

Or. ro

Tarkistus 237
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä, ja siihen olisi 
otettava mukaan kansalaisia ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Or. en

Tarkistus 238
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
julkaiseminen, mukaan lukien 
maakohtainen raportointi ja suositukset, 
sekä seurantavaihe. Vuotuinen 
seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

Or. en

Tarkistus 239
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 

(6) Vuotuisessa seurantajaksossa olisi 
oltava valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
ja siihen liittyvien suositusten 
julkaiseminen sekä seurantavaihe. 
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Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
avoimuuden hengessä.

Vuotuinen seurantajakso olisi toteutettava 
riippumattomasti, objektiivisesti, 
läpinäkyvästi ja avoimesti.

Or. bg

Tarkistus 240
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(7) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että Bulgariaa ja Romaniaa koskeva 
yhteistyö- ja seurantamekanismi olisi 
lakkautettava nykyisessä muodossaan 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja 
kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaisen 
kohtelun vahvistamiseksi. Näin ollen 
vuotuisella seurantajaksolla olisi 
korvattava komission päätökset 
2006/928/EY1 ja 2006/929/EY2 ja 
täytettävä Bulgarian ja Romanian osalta 
muun muassa kyseisten päätösten 
tavoitteet. Tämä toimielinten välinen 
sopimus ei rajoita vuoden 2005 
liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 37 ja 38 
artiklan soveltamista.

(7) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että Bulgariaa ja Romaniaa koskeva 
yhteistyö- ja seurantamekanismi olisi 
lakkautettava nykyisessä muodossaan 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja 
kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaisen 
kohtelun vahvistamiseksi edellyttäen, että 
kaikki mekanismin yhteydessä tehdyt 
sitoumukset ja parlamentin esiin tuomat 
huolenaiheet käsitellään tyydyttävällä 
tavalla ja kattavasti, etenkin jos ne 
koskevat oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta, korruption torjuntaa 
ja tiedotusvälineiden vapautta. Näin ollen 
vuotuisella seurantajaksolla olisi 
korvattava komission päätökset 
2006/928/EY1 ja 2006/929/EY2 ja 
täytettävä Bulgarian ja Romanian osalta 
muun muassa kyseisten päätösten 
tavoitteet. Tämä toimielinten välinen 
sopimus ei rajoita vuoden 2005 
liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 37 ja 38 
artiklan soveltamista.

_________________ _________________
1 Komission päätös, tehty 13 päivänä 
joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Romanian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 56).

1 Komission päätös, tehty 13 päivänä 
joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Romanian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 56).
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2 Komission päätös, tehty 13 päivänä 
joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Bulgarian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen sekä 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 58).

2 Komission päätös, tehty 13 päivänä 
joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Bulgarian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen sekä 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 58).

Or. en

Tarkistus 241
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(7) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että Bulgariaa ja Romaniaa koskeva 
yhteistyö- ja seurantamekanismi olisi 
lakkautettava nykyisessä muodossaan 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja 
kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaisen 
kohtelun vahvistamiseksi. Näin ollen 
vuotuisella seurantajaksolla olisi 
korvattava komission päätökset 
2006/928/EY1 ja 2006/929/EY2 ja 
täytettävä Bulgarian ja Romanian osalta 
muun muassa kyseisten päätösten 
tavoitteet. Tämä toimielinten välinen 
sopimus ei rajoita vuoden 2005 
liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 37 ja 38 
artiklan soveltamista.

(7) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että Bulgariaa ja Romaniaa koskeva 
yhteistyö- ja seurantamekanismi olisi 
lakkautettava nykyisessä muodossaan 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja 
kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaisen, 
puolueettoman ja syrjimättömän kohtelun 
vahvistamiseksi. Näin ollen vuotuisella 
seurantajaksolla olisi korvattava komission 
päätökset 2006/928/EY1 ja 2006/929/EY2 
ja täytettävä Bulgarian ja Romanian osalta 
muun muassa kyseisten päätösten 
tavoitteet. Tämä toimielinten välinen 
sopimus ei rajoita vuoden 2005 
liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 37 ja 38 
artiklan soveltamista.

_________________ _________________
1 Komission päätös, tehty 13 päivänä 
joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Romanian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 56).

1 Komission päätös, tehty 13 päivänä 
joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Romanian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 56).

2 Komission päätös, tehty 13 päivänä 2 Komission päätös, tehty 13 päivänä 
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joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Bulgarian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen sekä 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 58).

joulukuuta 2006, yhteistyötä ja Bulgarian 
edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamisesta tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen sekä 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan alalla (EUVL L 354, 14.12.2006, 
s. 58).

Or. ro

Tarkistus 242
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
hyödyntämään vuotuisten 
seurantakertomusten havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisia 
unionin arvoja, tai sitä, että jokin 
jäsenvaltio rikkoo niitä vakavasti ja 
jatkuvasti. Toimielimet myös sitoutuvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/xxxx3 5 artiklan 
mukaisesti hyödyntämään vuotuisen 
seurantakertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko jäsenvaltioiden 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa 
yleisiä puutteita. Toimielimet ovat yhtä 
mieltä siitä, että vuotuisten 
seurantakertomusten olisi yleisemmin 
ohjattava niiden unionin arvoihin liittyviä 
toimia.

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
ottamaan huomioon vuotuisten 
seurantakertomusten havainnot 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisia 
unionin arvoja, tai sitä, että jokin 
jäsenvaltio rikkoo niitä vakavasti ja 
jatkuvasti. SEU-sopimuksen 17 artiklan 
mukaisesti komission olisi otettava 
huomioon vuotuisen 
toimintakertomuksen havainnot 
arvioidessaan, olisiko käynnistettävä 
rikkomusmenettely tai onko 
jäsenvaltioiden oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisessa yleisiä puutteita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/xxxx3 5 artiklan 
mukaisesti. Toimielimet ovat yhtä mieltä 
siitä, että vuotuiset seurantakertomukset 
olisi yleisemmin otettava huomioon niiden 
unionin arvoihin liittyvissä toimissa.

_________________ _________________
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3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

Or. en

Tarkistus 243
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
hyödyntämään vuotuisten 
seurantakertomusten havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisia 
unionin arvoja, tai sitä, että jokin 
jäsenvaltio rikkoo niitä vakavasti ja 
jatkuvasti. Toimielimet myös sitoutuvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/xxxx3 5 artiklan 
mukaisesti hyödyntämään vuotuisen 
seurantakertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko jäsenvaltioiden 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa 
yleisiä puutteita. Toimielimet ovat yhtä 
mieltä siitä, että vuotuisten 
seurantakertomusten olisi yleisemmin 
ohjattava niiden unionin arvoihin liittyviä 
toimia.

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
hyödyntämään vuotuisten 
seurantakertomusten havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisia 
unionin arvoja, tai sitä, että jokin 
jäsenvaltio rikkoo niitä vakavasti ja 
jatkuvasti. Toimielimet myös sitoutuvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/xxxx3 5 artiklan 
mukaisesti hyödyntämään vuotuisen 
seurantakertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko jäsenvaltioiden 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa 
yleisiä puutteita, tai laatiessaan muita 
mahdollisia arviointeja olemassa olevia ja 
tulevia budjettivälineitä varten. 
Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että 
vuotuisten seurantakertomusten olisi 
yleisemmin ohjattava niiden unionin 
arvoihin liittyviä toimia.
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_________________ _________________
3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

Or. en

Tarkistus 244
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
hyödyntämään vuotuisten 
seurantakertomusten havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti 
SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisia 
unionin arvoja, tai sitä, että jokin 
jäsenvaltio rikkoo niitä vakavasti ja 
jatkuvasti. Toimielimet myös sitoutuvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/xxxx3 5 artiklan 
mukaisesti hyödyntämään vuotuisen 
seurantakertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko jäsenvaltioiden 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa 
yleisiä puutteita. Toimielimet ovat yhtä 
mieltä siitä, että vuotuisten 
seurantakertomusten olisi yleisemmin 
ohjattava niiden unionin arvoihin liittyviä 
toimia.

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
hyödyntämään vuotuisten 
seurantakertomusten havaintoja yhtenä 
osatekijänä arvioidessaan, onko olemassa 
selvä vaara siitä, että jokin jäsenvaltio 
rikkoo vakavasti SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisia unionin arvoja, tai sitä, 
että jokin jäsenvaltio rikkoo niitä vakavasti 
ja jatkuvasti. Toimielimet myös sitoutuvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/xxxx3 5 artiklan 
mukaisesti hyödyntämään vuotuisen 
seurantakertomuksen havaintoja yhtenä 
osatekijänä arvioidessaan, onko 
jäsenvaltioiden oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisessa yleisiä puutteita. 
Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että 
vuotuisten seurantakertomusten olisi 
yleisemmin ohjattava niiden unionin 
arvoihin liittyviä toimia.

_________________ _________________
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3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

Or. en

Tarkistus 245
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
hyödyntämään vuotuisten 
seurantakertomusten havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio rikkoo 
vakavasti SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisia unionin arvoja, tai sitä, että jokin 
jäsenvaltio rikkoo niitä vakavasti ja 
jatkuvasti. Toimielimet myös sitoutuvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/xxxx3 5 artiklan 
mukaisesti hyödyntämään vuotuisen 
seurantakertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko jäsenvaltioiden 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa 
yleisiä puutteita. Toimielimet ovat yhtä 
mieltä siitä, että vuotuisten 
seurantakertomusten olisi yleisemmin 
ohjattava niiden unionin arvoihin liittyviä 
toimia.

(8) Vuotuisen seurantajakson olisi 
myös täydennettävä muita unionin arvojen 
edistämiseen ja lujittamiseen liittyviä 
välineitä ja oltava johdonmukainen niiden 
kanssa. Toimielimet sitoutuvat erityisesti 
hyödyntämään vuotuisten 
seurantakertomusten havaintoja 
arvioidessaan, rikkooko jokin jäsenvaltio 
vakavasti ja jatkuvasti SEU-sopimuksen 7 
artiklan mukaisia unionin arvoja. 
Toimielimet myös sitoutuvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2020/xxxx3 5 artiklan mukaisesti 
hyödyntämään vuotuisen 
seurantakertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko jäsenvaltioiden 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa 
yleisiä puutteita. Toimielimet ovat yhtä 
mieltä siitä, että vuotuisten 
seurantakertomusten olisi yleisemmin 
ohjattava niiden unionin arvoihin liittyviä 
toimia.

_________________ _________________
3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 3 [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta asiakirjan 
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2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

2018/136(COD) numero ja alaviite ja 
korjataan alaviitteeseen oikea EUVL-viite] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) .../... unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
EUVL C ..., ...., s. ....

Or. bg

Tarkistus 246
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 1 osa – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Toimielimet sopivat 
koordinoivansa ja tekevänsä yhteistyötä 
edistääkseen ja lujittaakseen unionin 
arvojen kunnioittamista SEU-sopimuksen 2 
artiklan mukaisesti.

1. Toimielimet sopivat 
koordinoivansa ja tekevänsä yhteistyötä 
edistääkseen ja lujittaakseen unionin 
arvojen kunnioittamista ja valvoakseen 
niiden toteutumista SEU-sopimuksen 2 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 247
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 1 osa – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Toimielimet sopivat 
koordinoivansa ja tekevänsä yhteistyötä 
edistääkseen ja lujittaakseen unionin 
arvojen kunnioittamista SEU-sopimuksen 
2 artiklan mukaisesti.

1. Toimielimet sopivat edistävänsä ja 
lujittavansa unionin perusarvojen 
kunnioittamista ja valvovansa niiden 
toteutumista SEU-sopimuksen 2 artiklan 
mukaisesti koordinoinnilla ja yhteistyöllä.

Or. en
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Tarkistus 248
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 1 osa – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Toimielimet sopivat 
koordinoivansa ja tekevänsä yhteistyötä 
edistääkseen ja lujittaakseen unionin 
arvojen kunnioittamista SEU-sopimuksen 2 
artiklan mukaisesti.

1. Toimielimet sopivat 
koordinoivansa ja tekevänsä yhteistyötä 
edistääkseen unionin arvojen 
kunnioittamista ja valvoakseen niiden 
toteutumista SEU-sopimuksen 2 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 249
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä ja keskinäisessä yhteistyössä 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantajakson, jossa käsitellään unionin 
arvoja koskevia kysymyksiä ja parhaita 
käytäntöjä. Seurantajaksoon kuuluu 
valmisteluvaihe, unionin arvoja koskevan 
vuotuisen seurantakertomuksen 
(jäljempänä ”vuosikertomus”) ja siihen 
liittyvien suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe.

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä ja keskinäisessä yhteistyössä 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantajakson, jossa käsitellään unionin 
arvoja koskevia kysymyksiä ja parhaita 
käytäntöjä. Seurantajaksoon kuuluu 
valmisteluvaihe, unionin arvoja koskevan 
vuotuisen seurantakertomuksen 
(jäljempänä ”vuosikertomus”) ja siihen 
liittyvien suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe, johon kuuluu myös 
suositusten täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 250
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
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Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä ja keskinäisessä yhteistyössä 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantajakson, jossa käsitellään unionin 
arvoja koskevia kysymyksiä ja parhaita 
käytäntöjä. Seurantajaksoon kuuluu 
valmisteluvaihe, unionin arvoja koskevan 
vuotuisen seurantakertomuksen 
(jäljempänä ”vuosikertomus”) ja siihen 
liittyvien suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe.

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä ja keskinäisessä yhteistyössä 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantajakson, jossa käsitellään kaikkia 
unionin arvoja koskevia kysymyksiä ja 
parhaita käytäntöjä. Seurantajaksoon 
kuuluu valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
(jäljempänä ”vuosikertomus”) ja siihen 
liittyvien maakohtaisten raporttien ja 
suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe.

Or. en

Tarkistus 251
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä ja keskinäisessä yhteistyössä 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantajakson, jossa käsitellään unionin 
arvoja koskevia kysymyksiä ja parhaita 
käytäntöjä. Seurantajaksoon kuuluu 
valmisteluvaihe, unionin arvoja koskevan 
vuotuisen seurantakertomuksen 
(jäljempänä ”vuosikertomus”) ja siihen 
liittyvien suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe.

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä, aktiivisessa, avoimessa ja 
keskinäisessä yhteistyössä unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantajakson, jossa 
käsitellään unionin arvoja koskevia 
kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä. 
Seurantajaksoon kuuluu valmisteluvaihe, 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantakertomuksen (jäljempänä 
”vuosikertomus”) ja siihen liittyvien 
suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe.

Or. ro
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Tarkistus 252
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä ja keskinäisessä yhteistyössä 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantajakson, jossa käsitellään unionin 
arvoja koskevia kysymyksiä ja parhaita 
käytäntöjä. Seurantajaksoon kuuluu 
valmisteluvaihe, unionin arvoja koskevan 
vuotuisen seurantakertomuksen 
(jäljempänä ”vuosikertomus”) ja siihen 
liittyvien suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe.

2. Toimielimet sopivat järjestävänsä 
vilpittömässä ja keskinäisessä yhteistyössä 
unionin arvoja koskevan vuotuisen 
seurantajakson, jossa käsitellään kaikkia 
unionin arvoja koskevia kysymyksiä ja 
parhaita käytäntöjä. Seurantajaksoon 
kuuluu valmisteluvaihe, unionin arvoja 
koskevan vuotuisen seurantakertomuksen 
(jäljempänä ”vuosikertomus”) ja siihen 
liittyvien suositusten julkaiseminen sekä 
seurantavaihe.

Or. en

Tarkistus 253
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 3 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä auttaa näitä 
kolmea toimielintä vuotuiseen 
seurantajaksoon liittyvässä koordinoinnissa 
ja yhteistyössä. Työryhmä kutsuu 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
osallistumaan kokouksiinsa. Työryhmä 
kuulee säännöllisesti myös riippumattomia 
asiantuntijoita.

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä laatii 
arviointeja demokratiasta, oikeusvaltiosta 
ja perusoikeuksista jäsenvaltioissa ja 
auttaa näitä kolmea toimielintä vuotuiseen 
seurantajaksoon liittyvässä koordinoinnissa 
ja yhteistyössä. Työryhmä kutsuu 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
osallistumaan kokouksiinsa Venetsian 
komission, lahjonnan vastaisen valtioiden 
ryhmän, Yhdistyneiden kansakuntien, 
Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön ja muiden 
kansainvälisten järjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ohella. 
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Työryhmä kuulee säännöllisesti myös 
riippumattomia asiantuntijoita ja luo 
luonnollisille ja oikeushenkilöille kanavia 
perusteltujen lausuntojen esittämiseen. 
Työryhmä tukeutuu kuulemisiin 
osallistuneiden organisaatioiden ja 
riippumattomien asiantuntijoiden 
havaintoihin.

Or. en

Tarkistus 254
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 3 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä auttaa näitä 
kolmea toimielintä vuotuiseen 
seurantajaksoon liittyvässä koordinoinnissa 
ja yhteistyössä. Työryhmä kutsuu 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
osallistumaan kokouksiinsa. Työryhmä 
kuulee säännöllisesti myös riippumattomia 
asiantuntijoita.

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä auttaa näitä 
kolmea toimielintä vuotuiseen 
seurantajaksoon liittyvässä koordinoinnissa 
ja yhteistyössä ja hyväksyy 
vuosikertomusta koskevan menetelmän. 
Työryhmä kutsuu Euroopan unionin 
perusoikeusviraston osallistumaan 
kokouksiinsa. Työryhmä kuulee 
säännöllisesti myös riippumattomia 
asiantuntijoita, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä ja ihmisoikeuksien puolustajia 
ja luo unionin mekanismin prosessiin 
osallistuvien toimijoiden suojelemiseksi 
mahdollisilta kostotoimilta.

Or. en

Tarkistus 255
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
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Liite – 2 osa – 3 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä auttaa näitä 
kolmea toimielintä vuotuiseen 
seurantajaksoon liittyvässä 
koordinoinnissa ja yhteistyössä. Työryhmä 
kutsuu Euroopan unionin 
perusoikeusviraston osallistumaan 
kokouksiinsa. Työryhmä kuulee 
säännöllisesti myös riippumattomia 
asiantuntijoita.

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä auttaa näitä 
kolmea toimielintä vuotuisen 
seurantajakson kaikkiin vaiheisiin 
liittyvässä koordinoinnissa ja yhteistyössä. 
Työryhmä kutsuu Euroopan unionin 
perusoikeusviraston osallistumaan 
kokouksiinsa. Työryhmä kuulee suoraan 
ja säännöllisesti myös riippumattomia 
asiantuntijoita, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä ja ihmisoikeuksien puolustajia. 
Työryhmä julkaisee säännöllisesti 
työstään raportteja.

Or. en

Tarkistus 256
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 3 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä auttaa näitä 
kolmea toimielintä vuotuiseen 
seurantajaksoon liittyvässä koordinoinnissa 
ja yhteistyössä. Työryhmä kutsuu 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
osallistumaan kokouksiinsa. Työryhmä 
kuulee säännöllisesti myös riippumattomia 
asiantuntijoita.

3. Toimielimet sopivat unionin arvoja 
käsittelevän pysyvän toimielinten välisen 
työryhmän (jäljempänä ”työryhmä”) 
perustamisesta. Työryhmä auttaa näitä 
kolmea toimielintä vuotuiseen 
seurantajaksoon liittyvässä koordinoinnissa 
ja yhteistyössä. Työryhmä kuulee 
säännöllisesti myös riippumattomia 
asiantuntijoita.

Or. en

Tarkistus 257
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Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Työryhmä nimittää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston nimeämistä 
ehdokkaista koostuvan riippumattomien 
asiantuntijoiden paneelin täydentäväksi 
riippumattomaksi välineeksi, joka toimii 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin arvojen rikkomisen 
ja niiden täytäntöönpanoon liittyvien 
parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi. 
Riippumattomien asiantuntijoiden paneeli 
toimittaa havaintonsa hyvissä ajoin sekä 
työryhmälle että komissiolle.

Or. en

Tarkistus 258
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Työryhmän puheenjohtajana 
toimii Euroopan unionin 
perusoikeusviraston edustaja.

Or. en

Tarkistus 259
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Komissio järjestää vuosittain 
kohdennetun sidosryhmäkuulemisen 
kerätäkseen tietoja vuosikertomusta varten. 
Sidosryhmäkuuleminen järjestetään kunkin 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kuulemisen on oltava avointa ja 
perustuttava työryhmän hyväksymään 
selkeään ja tiukkaan menetelmään. 
Menetelmään on kaikissa tapauksissa 
sisällytettävä asianmukaisessa muodossa 
komission päätösten 2006/928/EY ja 
2006/929/EY liitteissä luetellut 
arviointiperusteet.

4. Komissio järjestää vuosittain 
kohdennetun sidosryhmäkuulemisen 
kerätäkseen tietoja vuosikertomusta varten. 
Sidosryhmäkuuleminen järjestetään kunkin 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kuulemisen on oltava avointa ja 
perustuttava työryhmän hyväksymään 
selkeään ja tiukkaan menetelmään, ja se on 
toteutettava kattavan ja avoimen 
sidosryhmien ja riippumattomien 
asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen. 
Menetelmään on kaikissa tapauksissa 
sisällytettävä asianmukaisessa muodossa 
komission päätösten 2006/928/EY ja 
2006/929/EY liitteissä luetellut 
arviointiperusteet.

Or. en

Tarkistus 260
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Komissio järjestää vuosittain 
kohdennetun sidosryhmäkuulemisen 
kerätäkseen tietoja vuosikertomusta varten. 
Sidosryhmäkuuleminen järjestetään kunkin 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kuulemisen on oltava avointa ja 
perustuttava työryhmän hyväksymään 
selkeään ja tiukkaan menetelmään. 
Menetelmään on kaikissa tapauksissa 
sisällytettävä asianmukaisessa muodossa 
komission päätösten 2006/928/EY ja 
2006/929/EY liitteissä luetellut 
arviointiperusteet.

4. Komissio järjestää vuosittain 
kohdennetun kaikkien sidosryhmien, myös 
jäsenvaltioiden edustajien, kuulemisen 
kerätäkseen tietoja vuosikertomusta varten. 
Sidosryhmäkuuleminen järjestetään kunkin 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kuulemisen on oltava avointa ja 
puolueetonta ja perustuttava työryhmän 
hyväksymään selkeään ja tiukkaan 
menetelmään. Menetelmään on kaikissa 
tapauksissa sisällytettävä asianmukaisessa 
muodossa komission päätösten 
2006/928/EY ja 2006/929/EY liitteissä 
luetellut arviointiperusteet.

Or. bg
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Tarkistus 261
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Komissio järjestää vuosittain 
kohdennetun sidosryhmäkuulemisen 
kerätäkseen tietoja vuosikertomusta varten. 
Sidosryhmäkuuleminen järjestetään kunkin 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kuulemisen on oltava avointa ja 
perustuttava työryhmän hyväksymään 
selkeään ja tiukkaan menetelmään. 
Menetelmään on kaikissa tapauksissa 
sisällytettävä asianmukaisessa muodossa 
komission päätösten 2006/928/EY ja 
2006/929/EY liitteissä luetellut 
arviointiperusteet.

4. Komissio järjestää vuosittain 
kohdennetun sidosryhmäkuulemisen 
kerätäkseen tietoja vuosikertomusta varten. 
Sidosryhmäkuuleminen järjestetään kunkin 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kuulemisen on oltava avointa ja 
perustuttava työryhmän hyväksymään 
selkeään ja tiukkaan menetelmään. 
Menetelmään on kaikissa tapauksissa 
sisällytettävä asianmukaisessa muodossa 
komission päätösten 2006/928/EY ja 
2006/929/EY liitteissä lueteltujen kaltaiset 
arviointiperusteet.

Or. en

Tarkistus 262
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen. 
Komissio julkaisee kuulemiseen liittyvät 
lausunnot verkkosivustollaan ennen 

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen, 
mukaan lukien tiedot sidosryhmiltä, jotka 
antavat eriävän mielipiteen samasta 
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vuosikertomuksen julkaisemista. asiasta. Komissio julkaisee kuulemiseen 
liittyvät lausunnot verkkosivustollaan 
ennen vuosikertomuksen julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 263
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen. 
Komissio julkaisee kuulemiseen liittyvät 
lausunnot verkkosivustollaan ennen 
vuosikertomuksen julkaisemista.

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
kansallisille ihmisoikeusinstituutioille ja 
tasa-arvoelimille, ammattialajärjestöille ja 
-verkostoille, Euroopan neuvostolle, 
Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestölle, YK:n elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen. 
Komissio julkaisee kuulemiseen liittyvät 
lausunnot verkkosivustollaan ennen 
vuosikertomuksen julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 264
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
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kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen. 
Komissio julkaisee kuulemiseen liittyvät 
lausunnot verkkosivustollaan ennen 
vuosikertomuksen julkaisemista.

unionin toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
ammattialajärjestöt ja -verkostot, 
Euroopan neuvoston elimet ja 
Yhdistyneiden kansakuntien elimet, 
mahdollisuuden antaa panoksensa 
vuosikertomukseen. Komissio sisällyttää 
sidosryhmien toimittamat tiedot 
vuosikertomukseen. Komissio julkaisee 
kuulemiseen liittyvät lausunnot laatijan 
suostumuksella verkkosivustollaan ennen 
vuosikertomuksen julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 265
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen. 
Komissio julkaisee kuulemiseen liittyvät 
lausunnot verkkosivustollaan ennen 
vuosikertomuksen julkaisemista.

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen. 
Komissio julkaisee kuulemiseen liittyvät 
sidosryhmien lausunnot verkkosivustollaan 
ennen vuosikertomuksen julkaisemista.

Or. bg

Tarkistus 266
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset, mahdollisuuden 
antaa panoksensa vuosikertomukseen. 
Komissio sisällyttää sidosryhmien 
toimittamat tiedot vuosikertomukseen. 
Komissio julkaisee kuulemiseen liittyvät 
lausunnot verkkosivustollaan ennen 
vuosikertomuksen julkaisemista.

5. Sidosryhmäkuuleminen antaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
ammattialajärjestöille ja -verkostoille, 
Euroopan neuvoston elimille, unionin 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille, mukaan 
lukien asiaankuuluvat kansalliset 
viranomaiset, mahdollisuuden antaa 
panoksensa vuosikertomukseen. Komissio 
sisällyttää sidosryhmien toimittamat tiedot 
vuosikertomukseen. Komissio julkaisee 
kuulemiseen liittyvät lausunnot 
verkkosivustollaan ennen 
vuosikertomuksen julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 267
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä.

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia virallisia tietoja. 
Tässä mielessä tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta arvostetuilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä. Jos 
järjestelmän soveltamisalaan kuuluvalla 
alalla toimivien kahden kansainvälisen 
järjestön arvioinnit poikkeavat 
merkittävästi toisistaan, Euroopan 
komissio tekee tilanteesta oman 
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riippumattoman arviointinsa.

Or. bg

Tarkistus 268
Loránt Vincze

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä.

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä, 
kansallisten vähemmistöjen suojelua 
koskevan puiteyleissopimuksen neuvoa-
antava komitea ja Euroopan alueellisten 
tai vähemmistökielten peruskirjan 
asiantuntijakomitea mukaan luettuina, 
sekä muilta asiaan liittyviä selvityksiä 
laativilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Or. en

Tarkistus 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
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neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä.

neuvostolta, Venetsian komissio, 
Euroopan rasismin ja 
suvaitsemattomuuden vastainen komissio, 
äskettäin perustettu syrjinnän vastainen 
ja monimuotoisuutta ja osallisuutta 
edistävä ohjauskomitea ja lahjonnan 
vastainen valtioiden ryhmä mukaan 
luettuina, sekä muilta asiaan liittyviä 
selvityksiä laativilta kansainvälisiltä 
järjestöiltä.

Or. en

Tarkistus 270
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä.

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja ja työryhmän 
hyväksymää selkeää ja tiukkaa 
menetelmää. Tässä mielessä erityisen 
tärkeitä ovat työryhmän laatima arviointi 
ja raportit ja tiedot, joita saadaan Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä.

Or. en

Tarkistus 271
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä.

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio, lahjonnan 
vastainen valtioiden ryhmä ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
torjunnan asiantuntijaryhmä mukaan 
luettuina, sekä muilta asiaan liittyviä 
selvityksiä laativilta kansainvälisiltä 
järjestöiltä.

Or. en

Tarkistus 272
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan 
neuvostolta, Venetsian komissio ja 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
mukaan luettuina, sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä laativilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä.

6. Vuosikertomusta laatiessaan 
komissio hyödyntää kaikkia 
käytettävissään olevia tietoja, myös 
Euroopan parlamentin asiaankuuluvia 
päätöslauselmia ja mietintöjä. Tässä 
mielessä erityisen tärkeitä ovat raportit ja 
tiedot, joita saadaan Euroopan unionin 
perusoikeusvirastolta, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealta, Euroopan neuvostolta, 
Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestöltä ja Yhdistyneiden 
kansakuntien elimiltä sekä muilta asiaan 
liittyviä selvityksiä, arviointeja ja 
suosituksia laativilta kansainvälisiltä 
järjestöiltä.

Or. en

Tarkistus 273
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Kaikilla kolmen toimielimen 
nimetyillä edustajilla on mahdollisuus 
tehdä rajallinen määrä 
tiedonhankintamatkoja jäsenvaltioihin 
saadakseen lisätietoja ja selvennyksiä 
unionin arvojen tilasta asianomaisissa 
jäsenvaltioissa. Komissio sisällyttää 
havainnot vuosikertomukseen.

7. Työryhmän nimetyillä edustajilla 
on mahdollisuus tehdä rajallinen määrä 
tiedonhankintamatkoja jäsenvaltioihin 
saadakseen lisätietoja ja selvennyksiä 
unionin arvojen tilasta asianomaisissa 
jäsenvaltioissa. Komissio hyödyntää 
havaintoja vuosikertomuksessa.

Or. en

Tarkistus 274
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Kaikilla kolmen toimielimen 
nimetyillä edustajilla on mahdollisuus 
tehdä rajallinen määrä 
tiedonhankintamatkoja jäsenvaltioihin 
saadakseen lisätietoja ja selvennyksiä 
unionin arvojen tilasta asianomaisissa 
jäsenvaltioissa. Komissio sisällyttää 
havainnot vuosikertomukseen.

7. Kaikilla kolmen toimielimen 
nimetyillä edustajilla on mahdollisuus 
tehdä tiedonhankintamatkoja 
jäsenvaltioihin saadakseen lisätietoja ja 
selvennyksiä unionin arvojen tilasta 
asianomaisissa jäsenvaltioissa. Komissio 
sisällyttää havainnot vuosikertomukseen.

Or. en

Tarkistus 275
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 8 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
valmisteluvaiheen edistymisestä.

8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
säännöllisesti valmisteluvaiheen 
edistymisestä ja esittää siitä työryhmälle 
alustavan kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 276
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 8 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
valmisteluvaiheen edistymisestä.

8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
säännöllisesti valmisteluvaiheen 
edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 277
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 8 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
valmisteluvaiheen edistymisestä.

8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
säännöllisesti valmisteluvaiheen 
edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 278
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 8 kohta – johdantokappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
valmisteluvaiheen edistymisestä.

8. Komissio ilmoittaa työryhmälle 
säännöllisesti valmisteluvaiheen 
edistymisestä.

Or. bg

Tarkistus 279
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
työryhmän tekemän arvioinnin ja 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien alalla jäsenvaltioissa 
vähintään Venetsian komission 
laatimassa oikeusvaltion 
arviointiperusteiden luettelossa 
vahvistettujen kriteerien mukaisesti. 
Vuosikertomuksen on oltava puolueeton, 
sen on perustuttava objektiivisesti koottuun 
näyttöön ja kaikkia jäsenvaltioita on 
kohdeltava yhdenvertaisesti. Raportoinnin 
olisi oltava sitä perusteellisempaa, mitä 
vakavampi tilanne kulloinkin on.

Or. en

Tarkistus 280
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Komissio antaa perustellun 
lausunnon, jos se päättää olla 
sisällyttämättä asiantuntijapaneelin 
havaintoja kokonaisuudessaan 
vuosikertomukseen. Vuosikertomuksessa 
olisi käsiteltävä sekä myönteistä että 
kielteistä kehitystä, joka liittyy SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuihin 
unionin arvoihin kussakin jäsenvaltiossa. 
Vuosikertomuksen on oltava puolueeton, 
sen on perustuttava objektiivisesti koottuun 
näyttöön ja kaikkia jäsenvaltioita on 
kohdeltava yhdenvertaisesti. Raportoinnin 
olisi oltava sitä perusteellisempaa, mitä 
vakavampi tilanne kulloinkin on.

Or. en

Tarkistus 281
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä kattavasti sekä myönteistä että 
kielteistä kehitystä, joka liittyy unionin 
arvoihin jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen 
on oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on. Komissio sisällyttää 
vuosikertomukseen unionin arvoihin 
liittyvää rikkomusmenettelyä koskevan 
jakson.

Or. en
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Tarkistus 282
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti ja siinä on kunnioitettava 
toissijaisuus-, suhteellisuus- ja 
tarpeellisuusperiaatteita. Raportoinnin 
olisi oltava sitä perusteellisempaa, mitä 
vakavampi tilanne kulloinkin on.

Or. en

Tarkistus 283
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 

9. Komission ja Euroopan 
parlamentin yhdessä valitsema 
asiantuntijaryhmä laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
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tilanne kulloinkin on. yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

Or. en

Tarkistus 284
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä selkeästi määriteltyjen 
kriteerien perusteella sekä myönteistä että 
kielteistä kehitystä, joka liittyy unionin 
arvoihin jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen 
on oltava puolueeton, sen on perustuttava 
objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

Or. ro

Tarkistus 285
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen tietojen 
perusteella. Vuosikertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä, joka liittyy unionin arvoihin 
jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen on 
oltava puolueeton, sen on perustuttava 

9. Komissio laatii vuosikertomuksen 
valmisteluvaiheessa kerättyjen virallisten 
tietojen perusteella. Vuosikertomuksessa 
olisi käsiteltävä sekä myönteistä että 
kielteistä kehitystä, joka liittyy unionin 
arvoihin jäsenvaltioissa. Vuosikertomuksen 
on oltava puolueeton, sen on perustuttava 
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objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on.

objektiivisesti koottuun näyttöön ja kaikkia 
jäsenvaltioita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti. Raportoinnin olisi oltava 
sitä perusteellisempaa, mitä vakavampi 
tilanne kulloinkin on ja mitä pidempään se 
kestää.

Or. bg

Tarkistus 286
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. Komissiota avustaa 
vuosikertomuksen laatimisessa 
riippumattomien asiantuntijoiden paneeli, 
johon kunkin jäsenvaltion parlamentti 
nimittää yhden asiantuntijansa 
perustuslakituomioistuimen tai 
korkeimman oikeuden entisten 
tuomareiden joukosta ja Euroopan 
parlamentti nimittää tiedeyhteisöjen, 
kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten 
järjestöjen nimeämät kymmenen 
asiantuntijaa. Paneelin päätehtävänä on 
selvittää puolueettomasti kunkin 
jäsenvaltion tärkeimmät myönteiset ja 
kielteiset tapahtumat. Paneelin 
sihteeristötehtävistä huolehtii Euroopan 
unionin perusoikeusvirasto. Virastolle 
myönnetään tätä tehtävää varten 
tarvittavat lisäresurssit.

Or. en

Tarkistus 287
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia unionin 
arvojen lujittamisesta. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia unionin 
arvojen lujittamisesta. Jos käynnistetään 
tiettyä jäsenvaltiota koskeva SEU-
sopimuksen 7 artiklan mukainen 
menettely, suosituksissa on otettava 
huomioon perustellussa ehdotuksessa 
mainitut huolenaiheet. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

Or. en

Tarkistus 288
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia unionin 
arvojen lujittamisesta. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia unionin 
arvojen lujittamisesta. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia, objektiivisia 
tavoitteita ja niiden 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus ja erityispiirteet. Näihin 
toimenpiteisiin olisi tarvittaessa 
sisällyttävä jäsenvaltion ja Euroopan 
komission tehostettu yhteistyö Euroopan 
komission rakenneuudistusten 
tukipalvelun antaman teknisen avun 
kautta.

Or. bg
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Tarkistus 289
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia unionin 
arvojen lujittamisesta. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
unionin arvojen lujittamista koskevia 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia, joissa 
asetetaan vähimmäisnormit ja -
vaatimukset demokratian ja oikeusvaltion 
suhteen. Suosituksissa on määriteltävä 
konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

Or. en

Tarkistus 290
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia unionin 
arvojen lujittamisesta. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
kullekin jäsenvaltiolle suosituksia unionin 
arvojen edistämisen ja suojelun 
lujittamisesta. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
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kiireellisissä kertomuksissa. seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

Or. en

Tarkistus 291
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia unionin 
arvojen lujittamisesta. Suosituksissa on 
määriteltävä konkreettisia tavoitteita ja 
täytäntöönpanoaikatauluja. Suosituksissa 
on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien 
monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

10. Vuosikertomuksessa on oltava 
jäsenvaltiokohtaisia suosituksia 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien lujittamisesta. 
Suosituksissa on määriteltävä konkreettisia 
tavoitteita ja täytäntöönpanoaikatauluja. 
Suosituksissa on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden poliittisten ja oikeudellisten 
järjestelmien monimuotoisuus. Suositusten 
täytäntöönpanoa arvioidaan tarvittaessa 
seuraavissa vuosikertomuksissa tai 
kiireellisissä kertomuksissa.

Or. en

Tarkistus 292
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 а. Toteutettavien toimenpiteiden 
määrittelyssä on sovellettava 
tarpeellisuus-, suhteellisuus- ja 
syrjimättömyysperiaatteita ottaen 
erityisesti huomioon tilanteen vakavuus, 
toiminnan alkamisesta kulunut aika, 
toiminnan kesto ja toistuminen sekä 
asianomaisen jäsenvaltion aikomus tehdä 
yhteistyötä oikeusvaltioperiaatteen ja 
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muiden järjestelmään liittyvien 
periaatteiden täytäntöönpanossa 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja 
se, millä tasolla tätä yhteistyötä tehdään.

Or. bg

Tarkistus 293
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Keskustelut ovat 
julkisia. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat vuosikertomusta koskevat 
kantansa päätöslauselmilla ja päätelmillä. 
Osana seurantaa Euroopan parlamentti ja 
neuvosto arvioivat ja pohtivat, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat panneet aiemmat 
suositukset täytäntöön. Toimielimet 
pyrkivät edistämään vuosikertomuksesta 
käytävää keskustelua jäsenvaltioissa, 
erityisesti kansallisissa parlamenteissa.

12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Keskustelut ovat 
julkisia. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat vuosikertomusta koskevat 
kantansa päätöslauselmilla ja päätelmillä. 
Osana seurantaa Euroopan parlamentti ja 
neuvosto arvioivat ja pohtivat, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat panneet aiemmat 
suositukset täytäntöön. Toimielimet 
käyttävät perussopimusten mukaista 
toimivaltaansa edistääkseen tehokasta 
seurantaa. Toimielimet pyrkivät 
edistämään vuosikertomuksesta käytävää 
keskustelua jäsenvaltioissa, erityisesti 
kansallisissa parlamenteissa.

Or. en

Tarkistus 294
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Keskustelut ovat 
julkisia. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat vuosikertomusta koskevat 
kantansa päätöslauselmilla ja päätelmillä. 
Osana seurantaa Euroopan parlamentti ja 
neuvosto arvioivat ja pohtivat, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat panneet aiemmat 
suositukset täytäntöön. Toimielimet 
pyrkivät edistämään vuosikertomuksesta 
käytävää keskustelua jäsenvaltioissa, 
erityisesti kansallisissa parlamenteissa.

12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Keskustelut ovat 
julkisia. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat vuosikertomusta koskevat 
kantansa päätöslauselmilla ja päätelmillä. 
Osana seurantaa Euroopan parlamentti ja 
neuvosto arvioivat ja pohtivat, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat panneet aiemmat 
suositukset täytäntöön, mukaan lukien 
tuomioistuimen asiaankuuluvien 
päätösten täytäntöönpano. Toimielimet 
pyrkivät edistämään vuosikertomuksesta 
käytävää keskustelua jäsenvaltioissa, 
erityisesti kansallisissa parlamenteissa.

Or. en

Tarkistus 295
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Keskustelut ovat 
julkisia. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat vuosikertomusta koskevat 
kantansa päätöslauselmilla ja päätelmillä. 
Osana seurantaa Euroopan parlamentti ja 
neuvosto arvioivat ja pohtivat, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat panneet aiemmat 
suositukset täytäntöön. Toimielimet 
pyrkivät edistämään vuosikertomuksesta 
käytävää keskustelua jäsenvaltioissa, 
erityisesti kansallisissa parlamenteissa.

12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Keskustelut ovat 
julkisia. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat vuosikertomusta koskevat 
kantansa päätöslauselmilla ja päätelmillä. 
Osana seurantaa Euroopan parlamentti ja 
neuvosto arvioivat ja pohtivat, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat panneet aiemmat 
suositukset täytäntöön. Toimielimet 
pyrkivät edistämään hyvissä ajoin 
vuosikertomuksesta käytävää keskustelua 
jäsenvaltioissa, erityisesti kansallisissa 
parlamenteissa.

Or. bg
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Tarkistus 296
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Keskustelut ovat 
julkisia. Parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat vuosikertomusta koskevat 
kantansa päätöslauselmilla ja päätelmillä. 
Osana seurantaa Euroopan parlamentti ja 
neuvosto arvioivat ja pohtivat, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat panneet aiemmat 
suositukset täytäntöön. Toimielimet 
pyrkivät edistämään vuosikertomuksesta 
käytävää keskustelua jäsenvaltioissa, 
erityisesti kansallisissa parlamenteissa.

12. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
keskustelevat vuosikertomuksen sisällöstä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
sen julkaisupäivästä. Parlamentti ja 
neuvosto vahvistavat vuosikertomusta 
koskevat kantansa päätöslauselmilla ja 
päätelmillä. Osana seurantaa Euroopan 
parlamentti ja neuvosto arvioivat ja 
pohtivat, missä määrin jäsenvaltiot ovat 
panneet aiemmat suositukset täytäntöön. 
Toimielimet pyrkivät edistämään 
vuosikertomuksesta käytävää keskustelua 
jäsenvaltioissa, erityisesti kansallisissa 
parlamenteissa.

Or. en

Tarkistus 297
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset parlamentit 
ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua. 
Euroopan parlamentti järjestää 
yhteistyössä kansallisten parlamenttien 

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset parlamentit 
ja asiaankuuluvat paikallisviranomaiset 
mukaan luettuina, edistääkseen suositusten 
täytäntöönpanoa. Komissio raportoi 
säännöllisesti vuoropuhelun edistymisestä. 
Komissio voi milloin tahansa toteuttaa 
erilaisia toimia antaakseen jäsenvaltioille 
teknistä apua.
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kanssa parlamenttien välisen keskustelun 
vuosikertomuksen havainnoista.

Or. en

Tarkistus 298
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset parlamentit 
ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua. 
Euroopan parlamentti järjestää yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
parlamenttien välisen keskustelun 
vuosikertomuksen havainnoista.

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
aloitteestaan taikka asianomaisen 
jäsenvaltion / asianomaisten 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin tai 
neuvoston pyynnöstä aloittaa vuoropuhelun 
yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä. 
Euroopan parlamentti järjestää yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
parlamenttien välisen keskustelun 
vuosikertomuksen havainnoista.

Or. bg

Tarkistus 299
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
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aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset parlamentit 
ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua. 
Euroopan parlamentti järjestää yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
parlamenttien välisen keskustelun 
vuosikertomuksen havainnoista.

aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset 
parlamentit, paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja 
ihmisoikeuksien puolustajat mukaan 
luettuina, edistääkseen suositusten 
täytäntöönpanoa. Komissio raportoi 
säännöllisesti vuoropuhelun edistymisestä. 
Komissio voi milloin tahansa toteuttaa 
erilaisia toimia antaakseen jäsenvaltioille 
teknistä apua. Euroopan parlamentti 
järjestää yhteistyössä kansallisten 
parlamenttien kanssa parlamenttien välisen 
keskustelun vuosikertomuksen 
havainnoista.

Or. en

Tarkistus 300
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset parlamentit 
ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua. 
Euroopan parlamentti järjestää yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
parlamenttien välisen keskustelun 
vuosikertomuksen havainnoista.

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset parlamentit 
ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua. 
Euroopan parlamentti järjestää yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
parlamenttien välisen keskustelun 
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vuosikertomuksen havainnoista.

Or. en

Tarkistus 301
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio voi joko omasta 
aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä aloittaa 
vuoropuhelun yhden tai useamman 
jäsenvaltion kanssa, kansalliset parlamentit 
ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua. 
Euroopan parlamentti järjestää yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
parlamenttien välisen keskustelun 
vuosikertomuksen havainnoista.

13. Vuosikertomuksen havaintojen 
perusteella komissio aloittaa joko omasta 
aloitteestaan taikka Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä vuoropuhelun 
yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa, 
kansalliset parlamentit ja 
paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
edistääkseen suositusten täytäntöönpanoa. 
Komissio raportoi säännöllisesti 
vuoropuhelun edistymisestä. Komissio voi 
milloin tahansa toteuttaa erilaisia toimia 
antaakseen jäsenvaltioille teknistä apua. 
Euroopan parlamentti järjestää yhteistyössä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
parlamenttien välisen keskustelun 
vuosikertomuksen havainnoista.

Or. en

Tarkistus 302
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. Toimielinten olisi rahoituksen 
painopisteitä määrittäessään otettava 
huomioon vuosikertomuksessa esitetyt 
havainnot. Komissio ottaa erityisesti 
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huomioon kohdennetun tuen unionin 
arvoa edistäville ja suojeleville 
kansallisille toimijoille, kuten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
laatiessaan asiaankuuluvia vuotuisia 
työohjelmia unionin varojen 
maksamiseksi sekä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa että suoraan 
hallinnoiden.

Or. en

Tarkistus 303
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 14 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
nojalla ja Euroopan parlamentin ja 
komission oikeutta tehdä neuvostolle 
perusteltu ehdotus SEU-sopimuksen 7 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielimet 
sopivat, että vuosikertomusten olisi 
ohjattava niiden unionin arvoja koskevia 
toimia.

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
nojalla ja Euroopan parlamentin ja 
komission oikeutta tehdä neuvostolle 
perusteltu ehdotus SEU-sopimuksen 7 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielimet 
sopivat, että vuosikertomusten olisi 
ohjattava niiden unionin arvoja koskevia 
toimia ja ne voivat olla perusta SEUT-
sopimuksen 258 artiklan ja SEU-
sopimuksen 7 artiklan mukaisten 
menettelyjen aktivoimiselle.

Or. en

Tarkistus 304
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 14 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
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nojalla ja Euroopan parlamentin ja 
komission oikeutta tehdä neuvostolle 
perusteltu ehdotus SEU-sopimuksen 7 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielimet 
sopivat, että vuosikertomusten olisi 
ohjattava niiden unionin arvoja koskevia 
toimia.

ja asetuksen (EU) 2020/xxxx1a 5 artiklan 
nojalla ja Euroopan parlamentin ja 
komission oikeutta tehdä neuvostolle 
perusteltu ehdotus SEU-sopimuksen 7 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielimet 
sopivat, että vuosikertomusten olisi 
ohjattava niiden unionin arvoja koskevia 
toimia.

_________________

1 a [lisätään tekstiin xxxx:n sijasta 
asiakirjan 2018/136(COD) numero].

Or. en

Tarkistus 305
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 14 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
nojalla ja Euroopan parlamentin ja 
komission oikeutta tehdä neuvostolle 
perusteltu ehdotus SEU-sopimuksen 7 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielimet 
sopivat, että vuosikertomusten olisi 
ohjattava niiden unionin arvoja koskevia 
toimia.

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
nojalla ja Euroopan parlamentin ja 
komission sekä jäsenvaltioiden yhden 
kolmasosan oikeutta tehdä neuvostolle 
perusteltu ehdotus SEU-sopimuksen 7 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielimet 
sopivat, että vuosikertomusten olisi 
ohjattava niiden unionin arvoja koskevia 
toimia.

Or. en

Tarkistus 306
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 14 kohta – johdantokappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
nojalla ja Euroopan parlamentin ja 
komission oikeutta tehdä neuvostolle 
perusteltu ehdotus SEU-sopimuksen 7 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielimet 
sopivat, että vuosikertomusten olisi 
ohjattava niiden unionin arvoja koskevia 
toimia.

14. Rajoittamatta komission 
toimivaltaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan 
nojalla ja Euroopan parlamentin, 
komission ja jäsenvaltioiden oikeutta 
tehdä neuvostolle perusteltu ehdotus SEU-
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti 
toimielimet sopivat, että vuosikertomusten 
olisi ohjattava niiden unionin arvoja 
koskevia toimia.

Or. en

Tarkistus 307
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 2 osa – 14 alakohta – alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kiireellinen raportointi Poistetaan.

Or. bg

Tarkistus 308
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
poikkeuksellisesti pyytää komissiota 
laatimaan tilanteesta kiireellisen 
kertomuksen. Komissio laatii 
kertomuksen työryhmää kuullen. 
Komissio julkaisee kiireellisen 
kertomuksen viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua Euroopan 

Poistetaan.
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parlamentin tai neuvoston pyynnöstä. 
Kiireellisen kertomuksen havainnot olisi 
sisällytettävä seuraavaan 
vuosikertomukseen. Kiireellisessä 
kertomuksessa voidaan antaa suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan unionin 
arvoihin kohdistuvaan välittömään 
uhkaan.

Or. bg

Tarkistus 309
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
poikkeuksellisesti pyytää komissiota 
laatimaan tilanteesta kiireellisen 
kertomuksen. Komissio laatii kertomuksen 
työryhmää kuullen. Komissio julkaisee 
kiireellisen kertomuksen viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä. 
Kiireellisen kertomuksen havainnot olisi 
sisällytettävä seuraavaan 
vuosikertomukseen. Kiireellisessä 
kertomuksessa voidaan antaa suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan unionin arvoihin 
kohdistuvaan välittömään uhkaan.

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
komissio voi poikkeuksellisesti joko 
omasta aloitteestaan tai Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä 
laatia tilanteesta kiireellisen kertomuksen. 
Komissio laatii kertomuksen työryhmää 
kuullen. Komissio julkaisee kiireellisen 
kertomuksen viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä. Kiireellisen 
kertomuksen havainnot olisi sisällytettävä 
seuraavaan vuosikertomukseen. 
Kiireellisessä kertomuksessa voidaan antaa 
suosituksia, joilla pyritään puuttumaan 
unionin arvoihin kohdistuvaan välittömään 
uhkaan.

Or. en

Tarkistus 310
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
poikkeuksellisesti pyytää komissiota 
laatimaan tilanteesta kiireellisen 
kertomuksen. Komissio laatii kertomuksen 
työryhmää kuullen. Komissio julkaisee 
kiireellisen kertomuksen viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä. 
Kiireellisen kertomuksen havainnot olisi 
sisällytettävä seuraavaan 
vuosikertomukseen. Kiireellisessä 
kertomuksessa voidaan antaa suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan unionin arvoihin 
kohdistuvaan välittömään uhkaan.

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
komissio voi poikkeuksellisesti joko 
omasta aloitteestaan tai Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä 
laatia tilanteesta kiireellisen kertomuksen. 
Komissio laatii kertomuksen työryhmää 
kuullen. Komissio julkaisee kiireellisen 
kertomuksen viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä. Kiireellisen 
kertomuksen havainnot olisi sisällytettävä 
seuraavaan vuosikertomukseen. 
Kiireellisessä kertomuksessa voidaan antaa 
suosituksia, joilla pyritään puuttumaan 
unionin arvoihin kohdistuvaan välittömään 
uhkaan.

Or. en

Tarkistus 311
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
poikkeuksellisesti pyytää komissiota 
laatimaan tilanteesta kiireellisen 
kertomuksen. Komissio laatii kertomuksen 
työryhmää kuullen. Komissio julkaisee 
kiireellisen kertomuksen viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä. 
Kiireellisen kertomuksen havainnot olisi 
sisällytettävä seuraavaan 

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
komissio laatii joko omasta aloitteestaan 
tai Euroopan parlamentin tai neuvoston 
pyynnöstä tilanteesta kiireellisen 
kertomuksen. Komissio laatii kertomuksen 
työryhmää kuullen. Komissio julkaisee 
kiireellisen kertomuksen viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä. 
Kiireellisen kertomuksen havainnot olisi 
sisällytettävä seuraavaan 
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vuosikertomukseen. Kiireellisessä 
kertomuksessa voidaan antaa suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan unionin arvoihin 
kohdistuvaan välittömään uhkaan.

vuosikertomukseen. Kiireellisessä 
kertomuksessa voidaan antaa suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan unionin arvoihin 
kohdistuvaan välittömään uhkaan.

Or. en

Tarkistus 312
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 2 osa – 15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
poikkeuksellisesti pyytää komissiota 
laatimaan tilanteesta kiireellisen 
kertomuksen. Komissio laatii kertomuksen 
työryhmää kuullen. Komissio julkaisee 
kiireellisen kertomuksen viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä. 
Kiireellisen kertomuksen havainnot olisi 
sisällytettävä seuraavaan 
vuosikertomukseen. Kiireellisessä 
kertomuksessa voidaan antaa suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan unionin arvoihin 
kohdistuvaan välittömään uhkaan.

15. Jos tilanne yhdessä tai useassa 
jäsenvaltiossa aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa vahinkoa unionin arvoille, 
työryhmä, Euroopan parlamentti tai 
neuvosto voi pyytää komissiota laatimaan 
tilanteesta kiireellisen kertomuksen. 
Komissio laatii kertomuksen työryhmää 
kuullen. Komissio julkaisee kiireellisen 
kertomuksen kuukauden kuluessa. 
Kiireellisen kertomuksen havainnot olisi 
sisällytettävä seuraavaan 
vuosikertomukseen. Kiireellisessä 
kertomuksessa voidaan antaa suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan unionin arvoihin 
kohdistuvaan välittömään uhkaan, mukaan 
lukien tuomioistuimen välitoimien 
soveltaminen.

Or. en

Tarkistus 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Toimielimet ottavat huomioon 16. Toimielimet ottavat huomioon 
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vuotuisen seurantajakson ja muiden 
unionin arvojen suojelua ja edistämistä 
koskevien mekanismien, etenkin SEU-
sopimuksen 7 artiklassa ja asetuksessa 
(EU) 2020/xxxx säädetyn menettelyn, 
täydentävän luonteen. Toimielimet 
sitoutuvat ottamaan huomioon tämän 
toimielinten välisen sopimuksen tavoitteet 
unionin politiikoissa.

vuotuisen seurantajakson ja muiden 
unionin arvojen suojelua ja edistämistä 
koskevien mekanismien, etenkin SEU-
sopimuksen 7 artiklassa ja asetuksessa 
(EU) 2020/xxxx säädetyn menettelyn, 
täydentävän luonteen. Toimielimet 
sitoutuvat välttämään nykyisten välineiden 
tarpeetonta päällekkäisyyttä ja 
yhdistämään ja sisällyttämään olemassa 
olevat välineet vuotuiseen 
seurantajaksoon parhaana vaihtoehtona. 
Toimielimet sitoutuvat ottamaan huomioon 
tämän toimielinten välisen sopimuksen 
tavoitteet unionin politiikoissa.

Or. en

Tarkistus 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Toimielimet ottavat huomioon 
vuotuisen seurantajakson ja muiden 
unionin arvojen suojelua ja edistämistä 
koskevien mekanismien, etenkin SEU-
sopimuksen 7 artiklassa ja asetuksessa 
(EU) 2020/xxxx säädetyn menettelyn, 
täydentävän luonteen. Toimielimet 
sitoutuvat ottamaan huomioon tämän 
toimielinten välisen sopimuksen tavoitteet 
unionin politiikoissa.

16. Toimielimet ottavat huomioon 
vuotuisen seurantajakson ja muiden 
unionin arvojen suojelua ja edistämistä 
koskevien mekanismien, etenkin SEU-
sopimuksen 7 artiklassa ja asetuksessa 
(EU) 2020/xxxx säädetyn menettelyn, 
täydentävän luonteen. Toimielimet 
sitoutuvat välttämään nykyisten välineiden 
tarpeetonta päällekkäisyyttä ja 
yhdistämään ja sisällyttämään olemassa 
olevat välineet vuotuiseen 
seurantajaksoon parhaana vaihtoehtona. 
Toimielimet sitoutuvat ottamaan huomioon 
tämän toimielinten välisen sopimuksen 
tavoitteet unionin politiikoissa.

Or. en

Tarkistus 315
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Toimielimet ottavat huomioon 
vuotuisen seurantajakson ja muiden 
unionin arvojen suojelua ja edistämistä 
koskevien mekanismien, etenkin SEU-
sopimuksen 7 artiklassa ja asetuksessa 
(EU) 2020/xxxx säädetyn menettelyn, 
täydentävän luonteen. Toimielimet 
sitoutuvat ottamaan huomioon tämän 
toimielinten välisen sopimuksen tavoitteet 
unionin politiikoissa.

16. Toimielimet ottavat huomioon 
vuotuisen seurantajakson ja muiden 
unionin arvojen suojelua ja edistämistä 
koskevien mekanismien, etenkin SEU-
sopimuksen 7 artiklassa, 
rikkomusmenettelyissä ja asetuksessa (EU) 
2020/xxxx säädetyn menettelyn, 
täydentävän luonteen. Toimielimet 
sitoutuvat ottamaan huomioon tämän 
toimielinten välisen sopimuksen tavoitteet 
unionin politiikoissa.

Or. en

Tarkistus 316
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Jos vuosikertomuksessa havaitaan 
systeemisiä puutteita yhden tai useamman 
unionin arvon osalta, toimielimet sitoutuvat 
toteuttamaan viipymättä asianmukaisia 
toimia niille perussopimuksissa annetun 
toimivallan mukaisesti. Toimielimet voivat 
tarkastella muun muassa sitä, voidaanko 
vankkaa keskinäistä luottamusta 
edellyttäviä unionin politiikkoja jatkaa, jos 
vuosikertomuksessa havaitaan systeemisiä 
puutteita.

17. Jos vuosikertomuksessa havaitaan 
systeemisiä puutteita yhden tai useamman 
unionin arvon osalta, toimielimet sitoutuvat 
toteuttamaan viipymättä asianmukaisia 
toimia niille perussopimuksissa annetun 
toimivallan mukaisesti. Toimielimet voivat 
tarkastella muun muassa sitä, voidaanko 
vankkaa keskinäistä luottamusta 
edellyttäviä unionin politiikkoja jatkaa, jos 
vuosikertomuksessa havaitaan systeemisiä 
puutteita. Komissio sitoutuu arvioimaan 
rikkomusmenettelyjen asianmukaisuutta 
ja pyytämään tarvittaessa välitoimia 
unionin tuomioistuimelta ja esittämään 
sakkojen maksamismääräyksiä koskevia 
pyyntöjä, jos välitoimet laiminlyödään.

Or. en
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Tarkistus 317
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Jos vuosikertomuksessa havaitaan 
systeemisiä puutteita yhden tai useamman 
unionin arvon osalta, toimielimet sitoutuvat 
toteuttamaan viipymättä asianmukaisia 
toimia niille perussopimuksissa annetun 
toimivallan mukaisesti. Toimielimet voivat 
tarkastella muun muassa sitä, voidaanko 
vankkaa keskinäistä luottamusta 
edellyttäviä unionin politiikkoja jatkaa, jos 
vuosikertomuksessa havaitaan systeemisiä 
puutteita.

17. Jos vuosikertomuksessa havaitaan 
vakavia systeemisiä puutteita yhden tai 
useamman unionin arvon osalta, 
toimielimet sitoutuvat toteuttamaan 
viipymättä asianmukaisia toimia niille 
perussopimuksissa annetun toimivallan 
mukaisesti. Toimielimet voivat tarkastella 
muun muassa sitä, voidaanko vankkaa 
keskinäistä luottamusta edellyttäviä 
unionin politiikkoja jatkaa, jos 
vuosikertomuksessa havaitaan vakavia 
systeemisiä puutteita.

Or. bg

Tarkistus 318
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Jos vuosikertomuksessa havaitaan 
systeemisiä puutteita yhden tai useamman 
unionin arvon osalta, toimielimet sitoutuvat 
toteuttamaan viipymättä asianmukaisia 
toimia niille perussopimuksissa annetun 
toimivallan mukaisesti. Toimielimet voivat 
tarkastella muun muassa sitä, voidaanko 
vankkaa keskinäistä luottamusta 
edellyttäviä unionin politiikkoja jatkaa, jos 
vuosikertomuksessa havaitaan systeemisiä 
puutteita.

17. Jos vuosikertomuksessa havaitaan 
systeemisiä puutteita yhden tai useamman 
unionin arvon osalta, toimielimet sitoutuvat 
toteuttamaan viipymättä asianmukaisia 
toimia niille perussopimuksissa annetun 
toimivallan mukaisesti. Toimielimet 
tarkastelevat muun muassa sitä, voidaanko 
vankkaa keskinäistä luottamusta 
edellyttäviä unionin politiikkoja jatkaa, jos 
vuosikertomuksessa havaitaan systeemisiä 
puutteita.
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Or. en

Tarkistus 319
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 18 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. Tällä sopimuksella vahvistettu 
vuotuinen seurantajakso korvaa komission 
päätöksellä 2006/928/EY vahvistetun 
mekanismin, joka koskee yhteistyötä ja 
Romanian edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamista tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption 
torjunnan alalla, sekä komission 
päätöksellä 2006/929/EY vahvistetun 
mekanismin, joka koskee yhteistyötä ja 
Bulgarian edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamista tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen sekä 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan alalla, ja täyttää muun muassa 
kyseisten päätösten tavoitteet. Komissio 
sitoutuu näin ollen kumoamaan kyseiset 
päätökset sopivana ajankohtana.

18. Tällä sopimuksella vahvistettu 
vuotuinen seurantajakso korvaa komission 
päätöksellä 2006/928/EY vahvistetun 
mekanismin, joka koskee yhteistyötä ja 
Romanian edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamista tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption 
torjunnan alalla, sekä komission 
päätöksellä 2006/929/EY vahvistetun 
mekanismin, joka koskee yhteistyötä ja 
Bulgarian edistymisen seurantaa koskevan 
järjestelmän perustamista tiettyjen 
arviointiperusteiden täyttämiseksi 
oikeuslaitoksen uudistamisen sekä 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan alalla, ja täyttää muun muassa 
kyseisten päätösten tavoitteet. Komissio 
sitoutuu näin ollen kumoamaan kyseiset 
päätökset välittömästi.

Or. bg

Tarkistus 320
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja 

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja 
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arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio loukkaa 
vakavasti SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja unionin arvoja, tai sitä, että 
jokin jäsenvaltio rikkoo näitä arvoja 
vakavasti ja jatkuvasti.

arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio loukkaa 
vakavasti SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja unionin arvoja, tai sitä, että 
jokin jäsenvaltio rikkoo näitä arvoja 
vakavasti ja jatkuvasti.

Jos vuosikertomuksessa havaitaan, että 
jossain jäsenvaltiossa on olemassa 
unionin arvojen vakavan rikkomisen 
vaara tai jokin jäsenvaltio rikkoo 
vakavasti unionin arvoja, komissio aktivoi 
käytettävissään olevat välineet, myös 
taloudelliset toimenpiteet, SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
arvojen noudattamisen varmistamiseksi.
Euroopan parlamentti ja neuvosto käyvät 
keskustelun jäsenvaltion tilanteesta ja 
antavat perustellun lausunnon 
perustellakseen, aktivoidaanko niiden 
käytettävissä olevat välineet SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
arvojen noudattamisen varmistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 321
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio loukkaa 
vakavasti SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja unionin arvoja, tai sitä, että 
jokin jäsenvaltio rikkoo näitä arvoja 
vakavasti ja jatkuvasti.

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja yhtenä 
osatekijänä arvioidessaan, onko olemassa 
selvä vaara siitä, että jokin jäsenvaltio 
loukkaa vakavasti SEU-sopimuksen 7 
artiklassa tarkoitettuja unionin arvoja, tai 
sitä, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 
arvoja vakavasti ja jatkuvasti. Toimielimet 
sopivat, että vuosikertomuksen 
havainnoissa esitetyt kielteiset arviot ovat 
perustana SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn aktivoimiselle ja 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiselle.
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Or. en

Tarkistus 322
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio loukkaa 
vakavasti SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja unionin arvoja, tai sitä, että 
jokin jäsenvaltio rikkoo näitä arvoja 
vakavasti ja jatkuvasti.

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio loukkaa 
vakavasti SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja unionin arvoja, tai sitä, että 
jokin jäsenvaltio rikkoo näitä arvoja 
vakavasti ja jatkuvasti. Toimielimet sopivat 
antavansa SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitetussa tilanteessa oleville 
jäsenvaltioille erityisaseman sisällyttäen 
vuosikertomuksen havainnot SEU-
sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun 
menettelyyn. 

Or. en

Tarkistus 323
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, onko olemassa selvä vaara 
siitä, että jokin jäsenvaltio loukkaa 
vakavasti SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja unionin arvoja, tai sitä, että 
jokin jäsenvaltio rikkoo näitä arvoja 
vakavasti ja jatkuvasti.

19. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja 
arvioidessaan, rikkooko jokin jäsenvaltio 
loukkaa vakavasti ja jatkuvasti SEU-
sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuja 
unionin arvoja.

Or. bg
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Tarkistus 324
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 20 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
määrätyn menettelyn avoimuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi toimielimet 
sopivat varmistavansa, että toimielin, joka 
tekee 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ehdotuksen, voi osallistua 
kuulemistilaisuuteen, jossa ehdotus 
esitetään, ja että sitä kuullaan menettelyn 
kaikissa vaiheissa. Toimielimet sopivat 
kuulevansa toisiaan säännöllisesti 
työryhmässä SEU-sopimuksen 7 artiklan 
nojalla käynnistetyistä nykyisistä ja 
mahdollisista menettelyistä.

20. SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
määrätyn menettelyn avoimuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi toimielimet 
sopivat varmistavansa, että toimielin, joka 
tekee 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ehdotuksen, voi osallistua 
kuulemistilaisuuteen, jossa ehdotus 
esitetään, ja että sitä kuullaan menettelyn 
kaikissa vaiheissa. Toimielimet sopivat 
kuulevansa toisiaan säännöllisesti 
työryhmässä SEU-sopimuksen 7 artiklan 
nojalla käynnistetyistä nykyisistä ja 
mahdollisista menettelyistä. Toimielimet 
sopivat, että neuvosto käsittelee näissä 
kuulemisissa myös sitä, kuinka SEU-
sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn kohteena olevat jäsenvaltiot 
ovat puuttuneet perustellussa lausunnossa 
esitettyihin huolenaiheisiin, ja kaikkia 
viimeisimpiä merkittäviä kielteisiä 
tapahtumia oikeusvaltion, demokratian ja 
perusoikeuksien alalla ja antaa kyseisille 
jäsenvaltioille konkreettisia suosituksia 
kuulemisiin liittyvistä jatkotoimista, 
mukaan lukien määräajat tällaisten 
suositusten täytäntöönpanolle. Lisäksi 
neuvosto sitoutuu arvioimaan hyvissä 
ajoin näiden suositusten 
täytäntöönpanon.

Or. en

Tarkistus 325
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 20 kohta – johdantokappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
määrätyn menettelyn avoimuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi toimielimet 
sopivat varmistavansa, että toimielin, joka 
tekee 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ehdotuksen, voi osallistua 
kuulemistilaisuuteen, jossa ehdotus 
esitetään, ja että sitä kuullaan menettelyn 
kaikissa vaiheissa. Toimielimet sopivat 
kuulevansa toisiaan säännöllisesti 
työryhmässä SEU-sopimuksen 7 artiklan 
nojalla käynnistetyistä nykyisistä ja 
mahdollisista menettelyistä.

20. SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
määrätyn menettelyn avoimuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi toimielimet 
sopivat varmistavansa, että toimielin, joka 
tekee 7 artiklan mukaisesti ehdotuksen, voi 
esittää ehdotuksen neuvostossa ja saa 
kaiken tiedon ja voi osallistua menettelyn 
kaikkiin vaiheisiin. Toimielimet sopivat 
kuulevansa toisiaan säännöllisesti 
työryhmässä SEU-sopimuksen 7 artiklan 
nojalla käynnistetyistä nykyisistä ja 
mahdollisista menettelyistä.

Or. en

Tarkistus 326
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 20 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
määrätyn menettelyn avoimuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi toimielimet 
sopivat varmistavansa, että toimielin, joka 
tekee 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ehdotuksen, voi osallistua 
kuulemistilaisuuteen, jossa ehdotus 
esitetään, ja että sitä kuullaan menettelyn 
kaikissa vaiheissa. Toimielimet sopivat 
kuulevansa toisiaan säännöllisesti 
työryhmässä SEU-sopimuksen 7 artiklan 
nojalla käynnistetyistä nykyisistä ja 
mahdollisista menettelyistä.

20. SEU-sopimuksen 7 artiklassa 
määrätyn menettelyn avoimuuden ja 
tehokkuuden vahvistamiseksi toimielimet 
sopivat varmistavansa, että kaikki 
toimielimet voivat osallistua 7 artiklan 
1 kohdan mukaisiin kuulemistilaisuuksiin, 
joissa ehdotus esitetään, ja että niitä 
kuullaan menettelyn kaikissa vaiheissa. 
Toimielimet sopivat kuulevansa toisiaan 
säännöllisesti työryhmässä SEU-
sopimuksen 7 artiklan nojalla 
käynnistetyistä nykyisistä ja mahdollisista 
menettelyistä.

Or. en
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Tarkistus 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 20 kohta – alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Talousarviota koskevaa ehdollisuuteen 
liittyvät yhteiset järjestelyt

Talousarviota koskevaa ehdollisuuteen 
liittyvät järjestelyt

Or. en

Tarkistus 328
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 20 kohta – alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Talousarviota koskevaa ehdollisuuteen 
liittyvät yhteiset järjestelyt

Talousarviovälineisiin liittyvät yhteiset 
järjestelyt

Or. en

Tarkistus 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 20 kohta – alaotsikko 1 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Rikkomusmenettelyjä koskevat järjestelyt

Or. en

Tarkistus 330
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 20 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. Neuvosto sitoutuu
– ottamaan huomioon, kuinka 
jäsenvaltiot ovat SEU-sopimuksen 7 
artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti puuttuneet perustellussa 
ehdotuksessa esitettyihin huolenaiheisiin;
– ottamaan huomioon tulevan 
kehityksen, mukaan lukien edistyminen ja 
takaiskut, SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisten kuulemisten yhteydessä;
– esittämään asianomaisille 
jäsenvaltioille konkreettisia suosituksia, 
joilla on vahvistetut määräajat, ja 
järjestämään seurantakuulemisia;
– valvomaan suositusten 
soveltamista ja täytäntöönpanoa, mukaan 
lukien koordinointi muiden toimielinten 
kanssa, ja suunnittelemaan seuraavat 
vaiheet, mukaan lukien 
täytäntöönpanotoimet;
– julkistamaan neuvoston 
työskentelyä koskevat tiedot, mukaan 
lukien kuulemiskertomukset ja 
mahdollisten suositusten hyväksyminen, 
jotta kaikki toimielimet ja 
kansalaisyhteiskunta voivat osallistua 
toimiin mielekkäästi.

Or. en

Tarkistus 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 3 osa – 20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. Komissio ottaa huomioon 
vuosikertomuksen havainnot 
arvioidessaan, olisiko käynnistettävä 
rikkomusmenettely.
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Or. en

Tarkistus 332
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja arvioidessaan 
asetuksen (EU) N:2020/xxxx 5 artiklan 
mukaisesti, kohdistuuko 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa yleisiä puutteita.

21. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja yhtenä 
osatekijänä arvioidessaan asetuksen (EU) 
N:2020/xxxx 5 artiklan mukaisesti, 
kohdistuuko oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa yleisiä 
puutteita. Toimielimet sopivat, että jos 
vuosikertomuksessa esitettyjä suosituksia 
ei panna täytäntöön, unionin varat, 
mukaan lukien mahdolliset uudet varat 
covid-19-elvytyssuunnitelmaa varten, 
voidaan jäädyttää tai kohdentaa 
uudelleen kyseisen jäsenvaltion osalta, 
kunnes tilanne arvioidaan uudelleen ja se 
on todistettavasti parantunut.

Or. en

Tarkistus 333
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja arvioidessaan 
asetuksen (EU) N:2020/xxxx 5 artiklan 
mukaisesti, kohdistuuko 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa yleisiä puutteita.

21. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja arvioidessaan 
asetuksen (EU) N:2020/xxxx 5 artiklan 
mukaisesti, kohdistuuko 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa yleisiä puutteita. Jos 
vuosikertomuksessa havaitaan, että 
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jossain jäsenvaltiossa on olemassa 
unionin arvojen vakavan rikkomisen 
vaara tai jokin jäsenvaltio rikkoo 
vakavasti unionin arvoja, komissio 
lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle 
kirjallisen ilmoituksen asetuksen (EU) 
2020/xxxx 5 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 334
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja arvioidessaan 
asetuksen (EU) N:2020/xxxx 5 artiklan 
mukaisesti, kohdistuuko 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa yleisiä puutteita.

21. Toimielimet sopivat hyödyntävänsä 
vuosikertomuksen havaintoja arvioidessaan 
asetuksen (EU) N:2020/xxxx 5 artiklan 
mukaisesti, kohdistuuko 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa yleisiä puutteita, sekä 
laatiessaan muita mahdollisia arviointeja 
olemassa olevia ja tulevia budjettivälineitä 
varten.

Or. en

Tarkistus 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Toimielimet sopivat 
hyödyntävänsä vuosikertomuksen 
havaintoja arvioidessaan asetuksen (EU) 
N:2020/xxxx 5 artiklan mukaisesti, 
kohdistuuko oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa yleisiä 
puutteita.

21. Komissio ottaa huomioon 
vuosikertomuksen havainnot arvioidessaan 
asetuksen (EU) N:2020/xxxx 5 artiklan 
mukaisesti, kohdistuuko 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa yleisiä puutteita.
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Or. en

Tarkistus 336
Malin Björk

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, 
että vuosikertomus voi toimia perustana 
talousarvion ehdollisuusmekanismille, 
joka on tarkoitus ottaa käyttöön osana 
monivuotista rahoituskehystä ja 
elpymisrahastoa (EU:n elvytysväline) 
koskevaa sopimusta.

Or. en

Tarkistus 337
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 osa – 21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. Parlamentti ja neuvosto voivat 
pyytää komissiota laatimaan ja 
julkaisemaan erityisiä suuntaviivoja ja 
indikaattoreita vuotuisessa 
seurantajaksossa esiin nousevien 
asiaankuuluvien horisontaalisten 
kysymysten käsittelemiseksi.

Or. en


