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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
muuttamisesta,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 viite

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 tehdyn Lissabonin sopimuksen Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
muuttamisesta,

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 viite

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 viite

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2007 esitetyn perusoikeuskirjan1,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 5
Johdanto-osan 4 viite

Siirretään johdanto-osan 5 viitteen jälkeen 5 a viitteenä,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 6
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että kansakuntien välisestä rauhasta syntyneen Euroopan unionin 
kehittymisellä on ollut viimeisten 50 vuoden aikana merkittävä vakauttava rooli 
(poistetaan) sodan runtelemalla mantereella, demokratian, vapauden ja kansalaisten 
oikeuksien lujittamisessa sekä vaurauden ja hyvinvoinnin lisäämisessä perustamalla 
talous- ja rahaliitto ja maailman suurimmat sisämarkkinat, joilla noudatetaan 
sosiaalisia normeja, kuluttajansuojaa ja rehellistä kilpailua koskevia yhteisiä sääntöjä, 
jonka lisäksi unionin kehitys on mahdollistanut jäsenvaltioiden yhteistyön kansalliset 
rajat ylittävien kysymysten kuten ympäristöasioiden käsittelyssä sekä Euroopan 
painoarvon lisäämisen maailmanpolitiikassa,

  
1 7. joulukuuta 2000 allekirjoitettu Euroopan unionin perusoikeuskirja, jota koskeva julistus annettiin 
Strasbourgissa 12. joulukuuta 2007.
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 7
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin kehittymisellä on ollut viimeisten 50 vuoden 
aikana merkittävä rooli rauhan ja vakauden alueen luomisessa sodan runtelemalla 
mantereella, demokratian, vapauden ja kansalaisten oikeuksien lujittamisessa sekä 
vaurauden, solidaarisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä perustamalla (poistetaan)
maailman suurimmat sisämarkkinat, joilla noudatetaan sosiaalisia normeja, 
kuluttajansuojaa ja rehellistä kilpailua koskevia yhteisiä sääntöjä, sekä talous- ja 
rahaliitto ja tulliliitto, minkä lisäksi unionin kehitys on mahdollistanut jäsenvaltioiden 
yhteistyön kansalliset rajat ylittävien kysymysten kuten ympäristöasioiden käsittelyssä 
sekä Euroopan painoarvon lisäämisen maailmanpolitiikassa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 8
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin kehittymisellä on ollut viimeisten 50 vuoden 
aikana merkittävä rooli rauhan ja vakauden alueen luomisessa sodan runtelemalla 
mantereella, demokratian, vapauden ja kansalaisten oikeuksien lujittamisessa sekä 
vaurauden ja hyvinvoinnin lisäämisessä perustamalla talous- ja rahaliitto ja maailman 
suurimmat sisämarkkinat, joilla noudatetaan sosiaalisia normeja, ympäristönsuojelua 
ja kuluttajansuojaa ja rehellistä kilpailua koskevia yhteisiä sääntöjä, jonka lisäksi 
unionin kehitys on mahdollistanut jäsenvaltioiden yhteistyön kansalliset rajat 
ylittävien kysymysten (poistetaan) käsittelyssä sekä Euroopan painoarvon lisäämisen 
maailmanpolitiikassa,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 9
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että yleisesti on tunnustettu tarve uudistaa – ottaen huomioon tämän 
päivän realiteetit EU:ssa, erityisesti jäsenmaiden määrän, talouksien ja 
yhteiskuntien erilaisuuden, identiteettiin liittyvien aatteiden heräämisen ja ulkoisen 
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uhkan puutteen – ja vahvistaa unionin rakenteita tähänastisten saavutusten 
lujittamiseksi sekä 27:n ja mahdollisesti sitäkin useamman jäsenvaltion muodostaman 
unionin toimintakyvyn tehostamiseksi, jotta voitaisiin vastata uusiin yhteisiin 
haasteisiin ja lisätä demokraattista vastuuta unionissa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 10
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että yleisesti on tunnustettu tarve uudistaa ja vahvistaa unionin 
rakenteita tähänastisten saavutusten lujittamiseksi sekä 27:n ja mahdollisesti sitäkin 
useamman jäsenvaltion muodostaman unionin toimintakyvyn tehostamiseksi, ilman 
että unionista tulee keskitetty kaikkivoipa supervaltio, jotta voitaisiin vastata uusiin 
yhteisiin haasteisiin ja lisätä demokraattista vastuuta unionissa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 11
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että yleisesti on tunnustettu tarve uudistaa ja vahvistaa unionin 
rakenteita tähänastisten saavutusten lujittamiseksi sekä 27:n ja mahdollisesti sitäkin 
useamman jäsenvaltion muodostaman unionin toimintakyvyn tehostamiseksi 
(poistetaan),

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 12
Johdanto-osan C kappale

C. ottaa huomioon, että mainittuun tarpeeseen perustuivat ne peräkkäiset uudistukset –
kuten Maastrichtin sopimus, joka merkitsi käännöskohtaa Euroopan yhdentymisessä 
talous- ja rahaliiton perustamisen sekä ensisijaisesti taloudellisesta liitosta poliittiseen 
unioniin siirtymisen myötä – joiden puitteissa on muokattu unionin institutionaalista 
kehystä ja jotka johtivat aikanaan Laekenin julistukseen, joka puolestaan avasi tien 
uudenlaiselle, valmistelukunnissa tehtävään työhön eikä enää yksinomaan 
hallitustenvälisiin konferensseihin nojaavalle uudistamisprosessille, palauttaen 
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erityisesti mieliin, että "kansalaiset odottavat (...) eivätkä suinkaan halua 
eurooppalaista supervaltiota tai Euroopan unionin toimielimiä, jotka puuttuvat 
kaikkeen mahdolliseen",

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 13
Johdanto-osan D kappale

D. ottaa huomioon, että valtaosa unionin kansalaisten vaaleilla valitsemista edustajista 
Euroopan parlamentissa kannatti aiempia pyrkimyksiä uudistaa unionia korvaamalla 
perussopimukset perustuslailla1, jonka kaksi kolmannesta jäsenvaltioista ratifioi 
parlamentin hyväksynnän kautta (paitsi Espanja ja Luxemburg) mutta jonka kaksi 
(Ranska ja Alankomaat) hylkäsi kansanäänestyksessä, ja että tästä lähestymistavasta 
luovuttiin harkinta-ajan jälkeen, jolloin tuli selväksi, ettei tarvittavaa kaikkien 
jäsenvaltioiden hyväksyntää voitaisi saavuttaa, ja sen sijaan päätettiin vain tarkistaa 
perussopimuksia kahden maan väestön hylkäämän perustuslakisopimuksen 
määräysten sisällyttämiseksi niihin,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 14
Johdanto-osan D kappale

D. ottaa huomioon, että valtaosa unionin kansalaisten vaaleilla valitsemista edustajista 
Euroopan parlamentissa kannatti aiempia pyrkimyksiä uudistaa unionia korvaamalla 
perussopimukset perustuslailla2, jonka kaksi kolmannesta jäsenvaltioista ratifioi mutta 
jonka kaksi (Ranska ja Alankomaat) hylkäsi kansanäänestyksessä, ja että tästä 
lähestymistavasta luovuttiin harkinta-ajan jälkeen, jolloin tuli selväksi, ettei tarvittavaa 
kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntää voitaisi saavuttaa, ja sen sijaan päätettiin vain 
tarkistaa perussopimuksia,

Or. de

  
1 500 ääntä puolesta, 137 vastaan ja 40 tyhjää (12. tammikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin 
päätöslauselma Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta – Corbettin ja Méndez de Vigon mietintö, EUVL 
C 247 E, 6.10.2005, s. 88).
2 500 ääntä puolesta, 137 vastaan ja 40 tyhjää (12. tammikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin 
päätöslauselma Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta – Corbettin ja Méndez de Vigon mietintö, EUVL 
C 247 E, 6.10.2005, s. 88).



PE400.320v01-00 6/75 AM\702096FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Bronisław Geremek

Tarkistus 15
Johdanto-osan E kappale

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 16
Johdanto-osan E kappale

E. ottaa huomioon, että sopimuksen Euroopan perustuslaista laati kahdesta kunkin 
kansallisen parlamentin edustajasta, kuudestatoista Euroopan parlamentin jäsenestä, 
kahdesta Euroopan komission edustajasta sekä yhdestä kunkin kansallisen hallituksen 
edustajasta koostuva valmistelukunta, joka pääsi julkisen keskustelun kautta 
yksimielisyyteen sopimusluonnoksesta, josta vuoden 2004 hallitustenvälinen 
konferenssi ei juurikaan poikennut, kun taas myöhempi Lissabonin sopimus, johon ei 
sisällytetty eräitä perustuslain unionin symboleihin liittyviä epäolennaisia 
osatekijöitä, aikaansaatiin perinteisin hallitustenvälisin työmenetelmin suljettujen 
ovien takana käydyissä kokouksissa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 17
Johdanto-osan E kappale

E. ottaa huomioon, että sopimuksen Euroopan perustuslaista laati kahdesta kunkin 
kansallisen parlamentin edustajasta, kuudestatoista Euroopan parlamentin jäsenestä, 
kahdesta Euroopan komission edustajasta sekä yhdestä kunkin kansallisen hallituksen 
edustajasta koostuva valmistelukunta, joka pääsi julkisen keskustelun kautta 
yksimielisyyteen sopimusluonnoksesta, josta vuoden 2004 hallitustenvälinen 
konferenssi ei juurikaan poikennut, kun taas myöhempi Lissabonin sopimus, johon ei 
sisällytetty eräitä perustuslain osatekijöitä, aikaansaatiin perinteisemmin
hallitustenvälisin työmenetelmin kuitenkin siten, että sen laatimiseen osallistui 
täysipainoisesti kolme Euroopan parlamentin edustajaa,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 18
Johdanto-osan E kappale

E. ottaa huomioon, että sopimuksen Euroopan perustuslaista laati kahdesta kunkin 
kansallisen parlamentin edustajasta, kuudestatoista Euroopan parlamentin jäsenestä, 
kahdesta Euroopan komission edustajasta sekä yhdestä kunkin kansallisen hallituksen 
edustajasta koostuva valmistelukunta, joka pääsi julkisen keskustelun kautta 
yksimielisyyteen sopimusluonnoksesta, joka oli vuoden 2004 hallitustenvälisen 
konferenssin työskentelyn perustana, kun taas myöhempi Lissabonin sopimus, johon 
ei sisällytetty eräitä perustuslain osatekijöitä, aikaansaatiin perinteisin 
hallitustenvälisin työmenetelmin suljettujen ovien takana käydyissä kokouksissa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 19
Johdanto-osan F kappale

F. ottaa huomioon, että vaikka uudessa sopimuksessa onkin huomioitu, tosin erilaisessa 
muodossa, monet perustuslakisopimuksessa hahmotellut käytännön tarkistukset 
unionin toimielinrakenteeseen, menettelytapojen muutos johti kunnianhimoisten 
tavoitteiden madaltamiseen ja monien perustuslain pääosin esteettisten elementtien 
hylkäämiseen sekä eräiden uusien mekanismien käyttöönoton viivästymiseen ja 
yksittäisiä jäsenvaltioita koskevien erityismääräysten sisällyttämiseen 
perussopimuksiin,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 20
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa kuitenkin huomioon, että kaikki kansalliset hallitukset ovat suostuneet uuteen 
sopimukseen, mikä osoittaa, että jäsenvaltioiden vaaleilla valitut edustajat katsovat 
tämän kompromissin olevan toivottava perusta tulevaisuudessa tehtävälle yhteistyölle, 
ja mikä edellyttää mittavaa poliittista sitoumusta jäsenvaltioiden hallituksilta 
sopimuksen ratifioinnin varmistamiseksi 1. tammikuuta 2009 mennessä, vaikka 
jokainen jäsenvaltio (paitsi Irlanti, jossa kansanäänestys on pakollinen) voi vapaasti 
valita joko parlamentin käsittelyn tai kansanäänestyksen, joista jälkimmäinen on 
varmempi tapa yhdistää ihmiset eurooppalaiseen tulevaisuuteensa, 

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 21
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa (poistetaan) huomioon, että kaikki kansalliset hallitukset ovat suostuneet uuteen 
sopimukseen, mikä osoittaa, että jäsenvaltioiden vaaleilla valitut edustajat katsovat 
tämän kompromissin olevan toivottava perusta tulevaisuudessa tehtävälle yhteistyölle, 
ja mikä edellyttää mittavaa poliittista sitoumusta jäsenvaltioiden hallituksilta 
sopimuksen ratifioinnin varmistamiseksi ennen 1. tammikuuta 2009 (poistetaan),

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 22
Johdanto-osan H kappale

H. ottaa huomioon, että on toivottavaa saada uusi sopimus voimaan hyvissä ajoin ennen 
Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleja, jotta kansalaiset voisivat tehdä poliittiset 
valintansa täysin tietoisina unionin uudesta institutionaalisesta kehyksestä mutta myös 
kansanäänestyksen puuttuessa ilmaista, hyväksyvätkö he tämän uuden 
institutionaalisen kehyksen vaiko eivät,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 23
Johdanto-osan H kappale

H. ottaa huomioon, että on toivottavaa saada Lissabonin sopimukselle kaikkien 
jäsenvaltioiden ratifiointi vuoden 2008 loppuun mennessä, jotta kansalaiset voisivat 
äänestää vuoden 2009 vaaleissa täysin tietoisina unionin uudesta institutionaalisesta 
kehyksestä,

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 24
Johdanto-osan H kappale

H. ottaa huomioon, että on toivottavaa saada uusi sopimus voimaan (poistetaan) ennen 
Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleja, jotta kansalaiset voisivat tehdä poliittiset 
valintansa täysin tietoisina unionin uudesta institutionaalisesta kehyksestä,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 25
Johdanto-osan H kappale

H. ottaa huomioon, että on tarpeen saada uusi sopimus voimaan hyvissä ajoin ennen 
Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleja, jotta kansalaiset voisivat tehdä poliittiset 
valintansa täysin tietoisina unionin uudesta institutionaalisesta kehyksestä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 26
Johdanto-osan H kappale

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 27
1 kohta

1. toteaa johtopäätöksenä, että Lissabonin sopimus merkitsee kaiken kaikkiaan 
huomattavaa parannusta olemassa oleviin sopimuksiin, ja se lisää unionin 
demokraattista vastuuta (vahvistamalla Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien roolia) ja kansalaisten oikeuksia suhteessa unioniin sekä tehostaa 
unionin toimielinten toimintaa; katsoo, että siksi ei ole mitään syytä sille, että 
kansalaiset hylkäisivät sopimuksen, kun otetaan huomioon myös se, että Irlantia 
lukuun ottamatta mikään hallitus ei aio kysyä kansalaisten mielipidettä 
kansanäänestyksessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Andreas Mölzer

Tarkistus 28
1 kohta

1. toteaa johtopäätöksenä, että Lissabonin sopimus ei monien poikkeusten ja epäselvän 
rakenteensa vuoksi merkitse kokonaisuutena huomattavaa parannusta olemassa 
oleviin sopimuksiin, puhe unionin demokraattisen valvonnan pohjan vahvistamisesta 
on absurdia etenkin, koska sopimuksesta ei järjestetä kansanäänestyksiä, ja näin 
heikennetään kansalaisten oikeuksia suhteessa unioniin (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 29
1 kohta

1. toteaa johtopäätöksenä, että Lissabonin sopimus merkitsee kaiken kaikkiaan 
huomattavaa parannusta olemassa oleviin sopimuksiin, koska sillä vahvistetaan 
eurooppalaista demokratiaa ja kehitetään edelleen parlamentarismia, mikä 
vahvistaa Euroopan kansalaisten antamaa demokraattista legitiimiyttä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 30
1 kohta

1. toteaa johtopäätöksenä, että Lissabonin sopimus merkitsee kaiken kaikkiaan 
huomattavaa parannusta olemassa oleviin sopimuksiin, tehostaa unionin toimielinten 
toimintaa, lisää unionin demokraattista vastuuta (vahvistamalla Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien roolia) ja tehostaa kansalaisten oikeuksia suhteessa 
unioniin (poistetaan);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 31
1 kohta

1. toteaa johtopäätöksenä, että Lissabonin sopimus merkitsee kaiken kaikkiaan 
huomattavaa parannusta olemassa oleviin sopimuksiin, sillä se lisää unionin 
demokraattista vastuuta, vahvistaa kansalaisten oikeuksia suhteessa unioniin sekä 
tehostaa unionin toimielinten toimintaa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elmar Brok

Tarkistus 32
1 kohta

1. toteaa johtopäätöksenä, että Lissabonin sopimus merkitsee kaiken kaikkiaan 
huomattavaa parannusta olemassa oleviin sopimuksiin, ja se lisää unionin 
demokraattista vastuuta ja päätöksentekokykyä (vahvistamalla Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien roolia) ja kansalaisten oikeuksia suhteessa unioniin sekä 
tehostaa unionin toimielinten toimintaa;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 33
Otsikkojen järjestyksen muuttaminen tekstissä

Siirretään otsikko "Toiminnan tehostaminen" ennen otsikkoja "Demokraattisen vastuun 
lisääminen" ja "Kansalaisten oikeuksien lisääminen ja toimintaperiaatteiden selkeyttäminen"  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Elmar Brok

Tarkistus 34
2 kohdan johdantokappale

2. pitää myönteisenä, että kansalaiset voivat paremmin valvoa unionin toimintaa 
lisääntyneen demokraattisen vastuun ja päätöksentekokyvyn myötä etenkin seuraavien 
parannusten ansiosta:

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 35
2 kohdan johdantokappale

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 36
2 kohdan a alakohdan johdantokappale

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 37
2 kohdan a alakohdan johdantokappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 38
2 kohdan a alakohdan johdantokappale

(a) Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä edellyttää tiiviimpää parlamentaarista 
valvontaa kuin missään muussa (poistetaan) kansainvälisessä järjestelmässä:

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 39
2 kohdan a alakohdan 1 luetelmakohta

– muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaiken eurooppalaisen lainsäädännön 
hyväksyntä edellyttää sekä neuvoston (jossa jäsenvaltioita edustavat niiden 
kulloisetkin hallitukset, joilla on demokraattinen vastuu kansalliseen 
parlamenttiinsa eli kansalaisiinsa nähden) että Euroopan parlamentin (jossa 
kansalaisia edustavat suorilla vaaleilla valitut jäsenet) yhdenvertaista hyväksyntää;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 40
2 kohdan a alakohdan 2 luetelmakohta

– kansallisten parlamenttien roolia unionin lainsäädännön ennakkotarkastuksessa 
vahvistetaan, koska niille toimitetaan kaikki EU:n lainsäädäntöehdotukset hyvissä 
ajoin keskusteltavaksi kansallisten ministerien kanssa ennen neuvoston kannan 
hyväksymistä, jonka lisäksi jäsenvaltioiden parlamentit saavat oikeuden vastustaa 
sellaisia ehdotuksia, joiden ne eivät katso noudattavan toissijaisuusperiaatetta; 
kehottaa neuvostoa ilmoittamaan tässä yhteydessä, mitä pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 7 artiklaan sisältyvä EU:n toimielinten 
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velvoite "ottaa huomioon kansallisten parlamenttien perustellut lausunnot" 
tarkkaan ottaen käsittää;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 41
2 kohdan a alakohdan 2 luetelmakohta

– kansallisten parlamenttien roolia unionin lainsäädännön tarkastuksessa vahvistetaan, 
koska niille toimitetaan kaikki EU:n lainsäädäntöehdotukset hyvissä ajoin 
keskusteltavaksi kansallisten ministerien kanssa ennen neuvoston kannan 
hyväksymistä; ne voivat valvoa toissijaisuusperiaatteen noudattamista niin, että 
kansallisten parlamenttien enemmistö pyytää unionin lainsäätäjää saattamaan 
lainsäädäntömenettelyn päätökseen, ja kullakin kansallisella parlamentilla on 
kanneoikeus liittyen EU:n asetuksiin ja direktiiveihin, joiden ne eivät katso 
noudattavan toissijaisuusperiaatetta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 42
2 kohdan a alakohdan 2 luetelmakohta

– kansallisten parlamenttien roolia unionin lainsäädännön ennakkotarkastuksessa
vahvistetaan, koska niille toimitetaan kaikki EU:n lainsäädäntöehdotukset hyvissä 
ajoin keskusteltavaksi kansallisten ministerien kanssa ennen neuvoston kannan 
hyväksymistä, jonka lisäksi jäsenvaltioiden parlamentit saavat oikeuden vaatia 
sellaisten ehdotusten uutta käsittelyä, joiden ne eivät katso noudattavan 
toissijaisuusperiaatetta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 43
2 kohdan b alakohta

(b) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston, joka 
ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalit, määräenemmistöllä tekemän 
ehdotuksen pohjalta; pyytää neuvostoa tarkentamaan, sopiiko tämä jäsenmaiden 
ja/tai parlamentin poliittista enemmistöä koskeva linjaus yhteen sen 9 d artiklassa 
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vahvistetun periaatteen kanssa, jonka mukaan "komissio ajaa unionin yleistä 
etua", ja millä tavoin;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 44
2 kohdan b alakohta

(b) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston 
tekemän ehdotuksen pohjalta, jonka osalta neuvosto (poistetaan) ottaa huomioon 
Euroopan parlamentin vaalit (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 45
2 kohdan c alakohta

(c) korkea edustaja on vastuussa sekä Eurooppa-neuvostolle että komission 
puheenjohtajalle (jonka suostumus on tarpeen edustajan nimittämiseksi), ja komission 
jäsenenä myös Euroopan parlamentille; pyytää neuvostoa tarkentamaan, kenelle 
korkea edustaja on poliittisessa vastuussa silloin, kun kyse ei ole komission 
kollektiivisesta vastuusta, koska komission puheenjohtaja eikä ministerineuvosto ei 
voi erottaa häntä; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 46
2 kohdan c alakohta

(c) korkea edustaja on vastuussa sekä Eurooppa-neuvostolle että komission 
puheenjohtajalle (jonka suostumus on tarpeen edustajan nimittämiseksi), ja komission 
jäsenenä myös Euroopan parlamentille; pyytää neuvostoa täsmentämään, miten 
komission ulkosuhteiden ja neuvoston ulkopolitiikan yhdistäminen varmistetaan, ja 
ilmoittamaan, kuka komissiosta tai Eurooppa-neuvostosta on unionin ulkopolitiikan 
pääasiallinen liikkeellepaneva voima;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 47
2 kohdan c alakohta

(c) korkea edustaja on vastuussa sekä Eurooppa-neuvostolle että komission 
puheenjohtajalle (jonka suostumus on tarpeen edustajan nimittämiseksi), ja komission 
jäsenenä myös Euroopan parlamentille; pyytää neuvostoa tarkentamaan, kuka 
edustaa unionia ulkomailla, koska 25 artiklassa annetaan edustus YUTP:n 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle ”tämän kuitenkaan rajoittamatta korkean 
edustajan toimivaltuuksia", ja ilmoittamaan, miten ratkaistaan ulkopoliittisia 
valintoja koskeva ristiriita komission, jonka oletetaan ajavan "unionin yleistä 
etua", ja jäsenvaltioita edustavan neuvoston kantojen välillä; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 48
2 kohdan c alakohta

(c) Eurooppa-neuvosto ja komission puheenjohtaja nimittävät korkean edustajan, jolle
komission jäsenenä vaaditaan Euroopan parlamentin suostumus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elmar Brok

Tarkistus 49
2 kohdan c alakohta

(c) korkea edustaja on vastuussa sekä Eurooppa-neuvostolle että komission 
puheenjohtajalle (jonka suostumus on tarpeen edustajan nimittämiseksi), ja komission 
jäsenenä myös Euroopan parlamentille ja häneen sovelletaan parlamentissa 
samanlaista virkaanasettamismenettelyä kuin muihin komission jäseniin;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 50
2 kohdan c alakohta

(c) ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaava unionin korkea edustaja on vastuussa sekä 
Eurooppa-neuvostolle että komission puheenjohtajalle (jonka suostumus on tarpeen 
edustajan nimittämiseksi), ja komission jäsenenä myös Euroopan parlamentille;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 51
2 kohdan c alakohta

(c) unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on vastuussa sekä 
Eurooppa-neuvostolle että komission puheenjohtajalle (jonka suostumus on tarpeen 
edustajan nimittämiseksi), ja komission jäsenenä myös Euroopan parlamentille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 52
2 kohdan d alakohta

(d) uusi talousarviomenettely edellyttää sekä neuvoston että Euroopan parlamentin 
hyväksyntää kaikille unionin menoille, jolloin käytännössä kaikki unionin 
varainkäyttö kuuluu demokraattisen valvonnan piiriin; pyytää neuvostoa 
selventämään tässä yhteydessä kantaansa mahdollisen EU-veron luomiseen, joka 
olisi luonnollisesti seurausta julkisten menojen alalla tehtävistä päätöksistä, jotka 
tästä lähtien kuuluvat ensisijaisesti Euroopan parlamentille;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 53
2 kohdan d alakohta

(d) uusi talousarviomenettely edellyttää sekä neuvoston että Euroopan parlamentin 
hyväksyntää kaikille unionin menoille (poistetaan);
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 54
2 kohdan d alakohta

(d) otetaan käyttöön uusi, yksinkertaisempi ja demokraattisempi talousarviomenettely, 
johon sisältyy vain yksi käsittely; pakollisten ja ei-pakollisten menojen välinen 
erottelu lopetetaan, mikä takaa parlamentin ja neuvoston välisen täyden 
yhdenvertaisuuden koko vuotuisen talousarvion hyväksymisen osalta, ja 
parlamentille annetaan lisäksi oikeus antaa suostumuksensa oikeudellisesti 
sitovalle monivuotiselle rahoituskehykselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 55
2 kohdan d alakohta

(d) pakollisten ja ei-pakollisten menojen erottaminen toisistaan poistetaan, minkä 
johdosta Euroopan parlamentti saa täyden oikeuden osallistua unionin kaikkia 
menoja koskevaan päätöksentekoon;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 56
2 kohdan d alakohta

(d) uusi talousarviomenettely edellyttää sekä neuvoston että Euroopan parlamentin 
hyväksyntää kaikille unionin menoille, jolloin (poistetaan) kaikki unionin 
varainkäyttö kuuluu demokraattisen valvonnan piiriin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elmar Brok

Tarkistus 57
2 kohdan d alakohta

(d) uusi talousarviomenettely edellyttää sekä neuvoston että Euroopan parlamentin 
hyväksyntää kaikille unionin menoille, jolloin käytännössä kaikki unionin 
varainkäyttö kuuluu demokraattisen päätöksenteon piiriin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bondeº

Tarkistus 58
2 kohdan e alakohta

(e) komissiolle uskotun lainsäädäntövallan käytön demokraattista valvontaa vahvistetaan 
uuden valvontajärjestelmän avulla, johon osallistuvat sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ja jonka puitteissa kumpi tahansa niistä voi pyytää uudelleen käsiteltäväksi 
sellaiset komission siirretyn lainsäädäntövallan nojalla antamat päätökset, joita se 
vastustaa, tai peruuttaa säädösvallan siirron; pyytää neuvostoa kuitenkin 
ilmoittamaan, mitkä ovat kriteerit, joiden perusteella on mahdollista erottaa 
249 b artiklassa tarkoitetut "lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tietyt, 
muut kuin sen keskeiset osat" keskeisistä osista, jotta vältettäisiin 
lainsäädäntövaltuuksien peitelty siirto, johon ei ole annettu suostumusta; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 59
2 kohdan e alakohta

(e) komissiolle uskotun lainsäädäntövallan käytön demokraattista valvontaa vahvistetaan 
uuden valvontajärjestelmän avulla, jossa Euroopan parlamentti tai neuvosto 
(poistetaan) voi peruuttaa komission (poistetaan) päätökset (poistetaan) tai peruuttaa 
säädösvallan siirron;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 60
2 kohdan e alakohta

(e) komission lainsäädäntövallan (poistetaan) demokraattista valvontaa vahvistetaan 
uuden valvontajärjestelmän avulla, johon osallistuvat sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ja jonka puitteissa kumpi tahansa niistä voi vastustaa päätöksiä ja jopa 
pyytää uudelleen käsiteltäväksi (poistetaan) siirretyn lainsäädäntövallan nojalla 
antamat päätökset ja joka antaa niille mahdollisuuden peruuttaa säädösvallan siirron;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 61
2 kohdan e alakohta

(e) komissiolle uskotun lainsäädäntövallan käytön demokraattista valvontaa vahvistetaan 
uuden valvontajärjestelmän avulla, johon osallistuvat sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto, erityisesti niin, että kumpi tahansa niistä voi pyytää uudelleen käsiteltäväksi 
sellaiset komission siirretyn lainsäädäntövallan nojalla antamat päätökset, joita se 
vastustaa, tai peruuttaa säädösvallan siirron;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 62
2 kohdan f alakohta

(f) neuvosto kokoontuu julkiseen istuntoon keskustellakseen lainsäädäntöluonnoksista 
ja äänestääkseen niistä, ja kansalaiset voivat näin seurata maansa hallituksen toimia 
neuvostossa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 63
2 kohdan g alakohta

(g) virastojen ja etenkin Europolin parlamentaarista valvontaa lisätään; pyytää 
neuvostoa täsmentämään tämän valvonnan luonnetta samoin kuin sitä, miten 
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kansalliset parlamentit liitetään mukaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta koskevien politiikkojen täytäntöönpanon arviointiin ja Eurojustin 
valvontaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 64
2 kohdan g alakohta

(g) virastojen ja etenkin Europolin ja Eurojustin parlamentaarista valvontaa lisätään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 65
2 kohdan h alakohta

(h) alueiden komitean roolia vahvistetaan, erityisesti myöntämällä tälle elimelle, joka ei 
ole luonteeltaan edustuksellinen, oikeuden vedota tuomioistuimeen jäsenvaltioiden 
hyväksymien lainsäädäntötekstien osalta; pyytää neuvostoa esittämään perusteet 
tämän oikeuden myöntämiseen sekä perustelemaan yleisemmin näiden elinten 
automaattisesti EU:n veronmaksajille aiheuttamien menojen hyödyt ja määrän;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 66
2 kohdan h alakohta

(h) alueiden komitealle annetaan mahdollisuus nostaa kanne Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa, sen jäsenten toimikautta jatketaan viiteen vuoteen ja sen suhteet 
Euroopan parlamenttiin määritellään selkeämmin;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 67
2 kohdan i alakohta

(i) perussopimusten tarkistusmenettely tulee olemaan aiempaa avoimempi ja 
demokraattisempi, sillä Euroopan parlamentti saa oikeuden esittää muutosehdotuksia 
ja ehdotettujen tarkistusten tutkinnasta vastaa valmistelukunta, jossa ovat 
edustettuina kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, paitsi siinä tapauksessa, 
että parlamentti katsoo valmistelukunnan koolle kutsumisen olevan tarpeetonta; 
pyytää neuvostoa tarkentamaan, mikä on 48 artiklassa tarkoitetun 
valmistelukunnan täsmällinen kokoonpano, erityisesti koostuuko se suurelta osin 
kansallisten parlamenttien edustajista vaiko jälleen kerran EU:n toimielinten 
edustajista; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 68
2 kohdan i alakohta

(i) perussopimusten tarkistusmenettely tulee olemaan aiempaa avoimempi ja 
demokraattisempi, sillä toisaalta myös Euroopan parlamentti saa oikeuden esittää 
muutosehdotuksia ja toisaalta ehdotettujen tarkistusten tutkinnasta vastaa 
periaatteessa valmistelukunta, jossa ovat hallitusten edustajien ohella edustettuina 
kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 69
2 kohdan i alakohta

(i) perussopimusten tarkistusmenettely tulee olemaan aiempaa avoimempi ja 
demokraattisempi, sillä Euroopan parlamentti saa oikeuden esittää muutosehdotuksia 
ja ehdotettujen tarkistusten tutkinnasta vastaa valmistelukunta, jossa ovat 
edustettuina kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, paitsi siinä tapauksessa, 
että parlamentti katsoo valmistelukunnan koolle kutsumisen olevan tarpeetonta, ja 
otetaan käyttöön uudet yksinkertaistetut tarkistusmenettelyt perussopimusten 
tiettyjen määräysten tarkistamiseksi yksimielisellä päätöksellä ja kansallisten 
parlamenttien hyväksynnällä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 70
2 a kohta (uusi)

2 a. pyytää neuvostoa täsmentämään, miten unionin lainsäädännön demokraattista 
valvontaa tarkalleen ottaen vahvistetaan kansallisia parlamentteja koskevalla 
pöytäkirjalla verrattuna Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevaan nykyiseen 
pöytäkirjaan (N:o 13) kansallisille parlamenteille välitettävien tietojen sisältöä ja 
parlamenttien välisen yhteistyön jonkinasteista laajentamista koskevien määräysten 
lisäksi; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 71
2 b kohta (uusi)

2 b. pyytää neuvostoa – jäsenvaltioiden ministerien EU-päätöksiä koskevan 
parlamentaarisen valvonnan merkityksen arvioimiseksi – tarkentamaan, mitkä ovat 
näennäisen vallan takana heidän todelliset toimintamarginaalinsa 
lainsäädäntömenettelyissä SEUT-sopimuksen 293 artiklan (EY:n 
perustamissopimuksen entinen 250 artikla) osalta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 72
2 c kohta (uusi)

2 c. pyytää neuvostoa täsmentämään pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 7 artiklan osalta, pitääkö 2 kohdassa 
käytetty ilmaus "tarkasteltava uudelleen" ("Jos vähintään kolmasosa 
kansallisten parlamenttien 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesta 
kokonaisäänimäärästä edustaa sellaisia perusteltuja lausuntoja, joiden mukaan 
esityksessä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
noudatettu toissijaisuusperiaatetta, esitystä on tarkasteltava uudelleen.") 
ymmärtää kehotukseksi tai velvoitteeksi tarkistaa lainsäädäntöehdotusta, jota 
vähintään kolmasosa kansallisista parlamenteista ei pidä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisena;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 73
2 d kohta (uusi)

2 d. pyytää neuvostoa tarkentamaan, sovelletaanko kansallisten parlamenttien 
varhaisvaroitusmenettelyä tekstin antaman käsityksen mukaisesti 
yksinomaan toissijaisuutta koskeviin ongelmiin eikä 
suhteellisuuskysymyksiin huolimatta siitä, että suhteellisuuskysymykset ovat 
mitä suurimmassa määrin poliittisia, ja siitä, että pöytäkirjan nimi on 
pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 74
3 kohdan otsikko

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 75
3 kohdan johdantokappale

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 76
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
kuitenkin selventämään, onko perusoikeuskirja unionin oikeuden lailla etusijalla 
kansalliseen lainsäädäntöön, perustuslaki mukaan lukien, nähden ja erityisesti 
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Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan luonnollisen oikeuden oikeuskäytäntöön 
ja kirjallisen perustuslain maiden oikeuksien julistusten suojelemiin ikivanhoihin 
perusoikeuksiin nähden, ja onko tuomioistuimen tehtävänä näin ollen asettaa 
perusoikeuskirjan määräykset etusijalle normien ollessa ristiriidassa toistensa 
kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 77
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
täsmentämään 2 artiklan ("Oikeus elämään") oikeudellisen merkityksen, koska 
tässä yhteydessä eettiset, filosofiset ja sosiaaliset näkemykset vaihtelevat 
suunnattomasti maasta toiseen; pyytää neuvostoa ilmoittamaan, kuuluuko elämän 
alkamisen hetkeä – hedelmöityminen vai syntyminen – koskevan kysymyksen ja 
niiden eettisten edellytysten, joiden perusteella elämä voidaan mahdollisesti 
päättää eutanasian avulla, ratkaiseminen suvereenisti jäsenvaltioille niiden 
perinteiden mukaisesti vaiko tuomioistuimelle yhdenmukaisesti koko Euroopan 
unionissa;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 78
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
selventämään, miten tuomioistuin arvioi 7 artiklassa tarkoitettua käsitettä 
"jäsenvaltioiden yhteinen valtiosääntöperintö" sellaisten aiheiden osalta, joissa 
jäsenvaltioiden lait tarkalleen eroavat toisistaan;  

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 79
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvosta 
ilmoittamaan, mitä tuomioistuimen velvollisuus tulkita perusoikeuskirjaa "ottaen 
asianmukaisesti huomioon" siinä esitetyt "selitykset" konkreettisesti tarkoittaa, 
koska nämä selitykset eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne ovat lyhyitä, ne on 
laadittu suljettujen ovien takana ja valmistelukunnan puheenjohtajisto hyväksyi ne 
ilman todellista keskustelua;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 80
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; samaa 
sovelletaan jäsenvaltioille jätettyyn "tiettyyn harkintavaltaan", jota myös 
rajoittavat perusoikeuskirjassa julistetut oikeudet, kuten tuomioistuin on todennut 
suuren jaostonsa 27. kesäkuuta 2006 antamassa tuomiossa (asia C-540/03, 
Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto); 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 81
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
kuitenkin tarkentamaan 1 artiklan (ihmisarvo) ja 3 artiklan (oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen) soveltamisalaa ilmoittamalla, 
vahvistetaanko näillä määräyksillä oikeusperusta oikeudelliselle toimelle, jolla 
pyritään tunnustamaan yleinen aborttioikeus tai oikeus avustettuun itsemurhaan 
tai armomurhaan; 

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 82
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
täsmentämään, merkitseekö tähän mennessä kansallisten oikeuksien, kuten 
kuolemantuomion kieltäminen (2 artikla) tai lakko-oikeus (28 artikla), 
sisällyttäminen perusoikeuskirjaan toimivallan siirtämistä unionille vai onko 
niiden mainitseminen pelkästään julistuksellinen ilman oikeudellista sitovuutta;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 83
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
täsmentämään, merkitseekö tähän mennessä kansallisten oikeuksien, kuten 
kuolemantuomion kieltäminen (2 artikla) tai lakko-oikeus (28 artikla), 
sisällyttäminen perusoikeuskirjaan toimivallan siirtämistä unionille vai onko 
niiden mainitseminen pelkästään julistuksellinen ilman oikeusvaikutusta;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 84
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; koska unionin 
toimielimille on siirretty huomattava määrä toimivaltaa yksinomaisesti tai muutoin 
ja koska EU:n lainsäädäntö on etusijalla, pyytää neuvostoa antamaan tarkan 
luettelon kansallisesta toimivallasta, joihin perusoikeuskirjaa ei sovelleta;   

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 85
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
täsmentämään 5 b artiklan, jonka mukaan unioni sitoutuu torjumaan kaiken 
syrjinnän, myös "uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän", 
soveltamisalaa, vaikka kansallinen lainsäädäntö, jota unionin on kunnioitettava, 
saattaa antaa erityisaseman tietylle uskonnolle (esimerkiksi anglikaaninen 
uskonto Yhdistyneessä kuningaskunnassa) tai voi laajemmin ilmaista asenteita, 
joita unioni voisi pitää syrjivinä syistä, joita tällä hetkellä ei voida ennustaa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 86
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
ilmoittamaan, kattaako perusoikeuskirjan 10 artiklan (vapaus "tunnustaa 
uskontoa tai vakaumusta joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai 
yksityisesti") ilmaus "julkisesti" myös käsitteen "julkisessa hallinnossa";

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 87
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; pyytää neuvostoa 
ilmoittamaan, tarkoitetaanko sopimuksen 1 a artiklassa ja perusoikeuskirjan 21 ja 
22 artiklassa viitatuilla vähemmistöjen erityisoikeuksilla vähemmistöjä varten 
erityisesti toteutettavia toimenpiteitä vai ovatko artiklat pelkkä kehotus kunnioittaa 
kyseisten henkilöiden oikeuksia samoin kuin kaikkien kansalaisten oikeuksia, 
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koska valittu tulkinta määrittää, kumoutuvatko tärkeät kansalliset säännökset vai 
eivät;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 88
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja; kehottaa 
neuvostoa poistamaan ristiriidan, joka on perusoikeuskirjan 53 artiklan ja sen, 
että perusoikeuskirja pyrkii olemaan tuomioistuimen viitenormisto, välillä, sillä 
tuomioistuimen tulkinta on lopullinen eikä siitä voida valittaa, vaikka se olisi 
vastoin jäsenvaltioiden valtiosäännöissä tunnustettuja ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 89
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan, joka perinteisten ihmisoikeuksien ohella kattaa myös 
sosiaaliset oikeudet, sitovuuden ja sovellettavuuden tunnustaminen merkitsee, että 
kaikkien unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 90
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjasta tulee oikeudellisesti sitova; kirjaamalla ajanmukaisella 
tavalla kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet 
perusoikeuskirja tarjoaa EU:n kansalaisille oikeudellisen suojan ja varmistaa, että 
kaikkien unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja;
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Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo

Tarkistus 91
3 kohdan a alakohta

(a) EU:n perusoikeuskirjan sitovan luonteen tunnustaminen merkitsee, että kaikkien 
unionin oikeudellisten säännösten ja sen toimielinten toimien sekä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvien toimien on noudatettava näitä normeja 
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 92
3 kohdan b alakohta

(b) unioni liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen, minkä myötä kansalaisten 
oikeuksien kunnioittamista valvotaan ulkoisesti myös unionissa samoin kuin sen 
jäsenvaltioissa; tämän valvonnan ehtona on kuitenkin oltava riittävät takuut 
ihmisoikeussopimuksen mukaisesti luotujen oikeusviranomaisten 
riippumattomuudesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 93
3 kohdan b alakohta

(b) unioni liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen, joka perusoikeuskirjaa 
täydentäen takaa, että kansalaisten oikeuksien kunnioittamista valvotaan ulkoisesti 
myös unionissa samoin kuin sen jäsenvaltioissa;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 94
3 kohdan b alakohta

(b) unioni jättää hakemuksen Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymiseksi, joten 
kansalaisten oikeuksien kunnioittamista valvotaan ulkoisesti myös unionissa samoin 
kuin sen jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 95
3 kohdan c alakohta

(c) uudet säännökset helpottavat kansalaisten (poistetaan) ja kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien järjestöjen osallistumista unionin sisäisiin keskusteluihin; vuoropuhelua 
työmarkkinaosapuolten sekä kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen ja ei-
tunnustuksellisten järjestöjen kanssa rohkaistaan;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo

Tarkistus 96
3 kohdan c alakohta

(c) uudet säännökset helpottavat kansalaisten, etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista unionin sisäisiin keskusteluihin; vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten 
sekä kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa 
rohkaistaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 97
3 kohdan c alakohta

(c) uudet säännökset helpottavat kansalaisten, etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista unionin sisäisiin keskusteluihin; vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten 
sekä kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa 
rohkaistaan;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 98
3 kohdan d alakohta

(d) unionin kansalaisille annettu aloiteoikeus sallii kansalaisten tehdä ehdotuksia 
asioista, joissa heidän mielestään "tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten 
soveltamiseksi"; pyytää neuvostoa ilmoittamaan, mikä on komission velvoitteiden 
luonne suhteessa ainakin miljoonan kansalaisen SEU-sopimuksen 8 b artiklassa 
ja SEUT-sopimuksen 21 artiklassa tarkoitettujen edellytysten nojalla välittämään 
ehdotukseen; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 99
3 kohdan d alakohta

(d) unionin kansalaisille annettu aloiteoikeus sallii kansalaisten tehdä ehdotuksia 
asioista, joissa heidän mielestään "tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten 
soveltamiseksi"; kehottaa neuvostoa ilmoittamaan, voitaisiinko kymmeniä 
miljoonia kansalaisia edustavan yhden tai useamman kansallisen parlamentin 
esittämää lakiehdotusta pitää kansalaisaloitteena vai pitäisikö kansallisten 
parlamenttien pysyä edelleen ilman oikeutta lainsäädäntöaloitteiden esittämiseen;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 100
3 kohdan d alakohta

(d) unionin kansalaisille annettu aloiteoikeus sallii kansalaisten tehdä ehdotuksia 
asioista, joissa heidän mielestään (poistetaan) tarvitaan unionin säädöstä 
perussopimusten soveltamiseksi (poistetaan);

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 101
3 kohdan e alakohta

(e) yksittäisten kansalaisten oikeussuojaa parannetaan, koska Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen toimivaltaa laajennetaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
liittyviin kysymyksiin sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan keskuspankin ja EU:n 
elinten toimintaan, samalla kun parannetaan luonnollisten ja oikeushenkilöiden 
mahdollisuuksia saada tietoa sen menettelyistä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 102
3 kohdan e alakohta

(e) parannetaan yksittäisten kansalaisten mahdollisuutta viedä asia Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimeen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 103
4 otsikko ennen 4 kohtaa (uusi)

Arvojen ja tavoitteiden kodifiointi ja toimivallan määrittäminen

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 104
4 kohta

4. pitää myönteisenä, että sopimuksessa vahvistetaan aiempaa selvemmin ja 
näkyvämmin kaikille jäsenvaltioille yhteiset arvot, joille unioni perustuu, samoin kuin 
unionin tavoitteet ja sen toimintaa ohjaavat periaatteet (poistetaan):

(a) (poistetaan)

(Siirretään uuteen 4 a kohtaan) 
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(b) toteutetaan toimia, jotka liittyvät korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, 
korkeatasoiseen koulutukseen ja terveyden korkeatasoiseen suojeluun, kaikenlaisen 
syrjinnän poistamiseen sekä naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen; uusilla 
säännöksillä vahvistetaan kestävän kehityksen edistämistä ja ympäristönsuojelua, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta, sekä yleishyödyllisten palvelujen 
kunnioittamista; myös taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus 
vahvistetaan sopimuksessa uudelleen unionin tavoitteeksi;

(c) (poistetaan)

(Siirretään uuteen 4 a kohtaan) 

(d) solidaarisuuslauseke jäsenvaltioiden välillä merkitsee, että kansalaiset voivat odottaa 
saavansa apua unionin muista osista terrori-iskun, luonnonkatastrofin tai ihmisen 
aiheuttaman suuronnettomuuden seurauksena;

(e) (poistetaan)

(Siirretään uuteen 4 a kohtaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 105
4 kohdan a alakohta

(a) unionin toimivallan rajat suhteessa jäsenvaltioihin määritellään selkeästi ja ne 
perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole 
annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille; pyytää neuvostoa selkeyttämään tätä 
sääntöä pitäen silmällä unionin toimivaltojen joustavuutta ja erityisesti 
tuomioistuimen perussopimuksien tulkinnan lopullista luonnetta ja sellaisen veto-
oikeuden puuttumista, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat hylätä tekstit, jotka 
ylittävät unionille yksinomaisesti myönnetyt toimivallat;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 106
4 kohdan a alakohta

(a) unionin toimivallan rajat suhteessa jäsenvaltioihin määritellään selkeästi ja ne 
perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole 
annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille; pyytää neuvostoa antamaan oikeudellisen 



AM\702096FI.doc 35/75 PE400.320v01-00

FI

selvityksen siitä, miksi toimivallan kohdalla on valittu termi "antaa" eikä termiä 
"siirtää", koska ensimmäinen merkitsee peruuttamatonta ja valvomatonta siirtoa, 
kun taas toinen on lähempänä valtuutuksen ideaa, mikä merkitsee, että siirto on 
muutettavissa ja valvottavissa;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 107
4 kohdan b alakohta

(b) toimet keskitetään entistä paremmin kansalaisten kannalta mitä ilmeisimmin 
hyödyllisiin politiikkoihin: sopimukseen sisältyy uusia yleisesti sovellettavia 
säännöksiä, jotka liittyvät korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, korkeatasoiseen 
koulutukseen ja terveyden korkeatasoiseen suojeluun, kaikenlaisen syrjinnän 
poistamiseen sekä naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen; uusilla säännöksillä 
vahvistetaan kestävän kehityksen edistämistä ja ympäristönsuojelua, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen torjunta, sekä yleishyödyllisten palvelujen kunnioittamista; myös 
taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus vahvistetaan sopimuksessa 
uudelleen unionin tavoitteeksi; kehottaa neuvostoa – jotta autettaisiin 
saavuttamaan suurin osan näistä talouksiemme kasvusta ja vauraudesta 
riippuvista tavoitteista – ilmoittamaan, aikooko se ja miten lopettaa nykyisen 
kalliin vaihtokurssipolitiikan ja euron yliarvostuksen, jotka estävät sekä palkkojen 
nousua että paluuta nopeaan kasvuvauhtiin; kehottaa sitä ilmoittamaan 
yleisemmin euroalueen ja muun kuin euroalueen välisen kasvun ja työttömyyden 
vertailun valossa, katsooko se, että tämänhetkisen tilanteen perusteella talouden ja 
raha-asioiden integraatio on ollut menestys vai tappio, ja aikooko se tämän vuoksi 
sallia EKP:n jatkavan sen ortodoksista rahapolitiikan hallintoa, joka keskittyy 
inflaation hillitsemiseen ja jonka kaikkiin maihin sovellettavassa mallissa ei oteta 
huomioon jäsenvaltioiden erilaisia suhdanteita, millä lisätään epätasapainoa; 
kehottaa neuvostoa myös ilmoittamaan, onko unionilla lupa ja miten harjoittaa 
vastatoimia käsittävää kauppapolitiikkaa valuutan polkumyynnin edessä;     

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 108
4 kohdan b alakohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo

Tarkistus 109
4 kohdan b alakohta

(b) painotetaan entistä paremmin kansalaisten kannalta mitä ilmeisimmin hyödyllisiä 
politiikkoja: sopimukseen sisältyy uusia yleisesti sovellettavia säännöksiä, jotka 
liittyvät korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, korkeatasoiseen koulutukseen ja 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun, kaikenlaisen syrjinnän poistamiseen sekä 
naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen; uusilla säännöksillä vahvistetaan 
kestävän kehityksen edistämistä ja ympäristönsuojelua, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen torjunta, sekä yleishyödyllisten palvelujen kunnioittamista; myös 
taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus vahvistetaan sopimuksessa 
uudelleen unionin tavoitteeksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 110
4 kohdan b alakohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 111
4 kohdan c alakohta

(c) sekaannus "Euroopan yhteisön" ja "Euroopan unionin" välillä poistuu, koska 
Euroopan unionista tulee yksi ainoa oikeudellinen yksikkö ja rakenne; koska 
Euroopan yhteisöä ei enää ole, vaan siitä on tullut unioni kahdessa Lissabonin 
sopimuksella muutetussa perussopimuksessa (SEU ja SEUT), kehottaa neuvostoa 
ilmoittamaan, viitataanko molemmissa perussopimuksissa samaan unioniin, ja jos 
viitataan, miksi se on säilyttänyt kaksi eri perussopimusta, kun niiden sisältöä on 
muutettu, jotta todellisuudessa saavutettaisiin hylätyssä perustuslakisopimuksessa, 
jota niiden henki ja teksti vastaa (otsikko I ja otsikko III), ehdotettu yhdistäminen;  

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 112
4 kohdan c alakohta

(c) käytäntö, jonka mukaan "Euroopan yhteisön" ja "Euroopan unionin" katsotaan 
olevan sama asia, poistuu, koska Euroopan unionista tulee yksi ainoa oikeudellinen 
yksikkö ja rakenne;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 113
4 kohdan c alakohta

(c) ero "Euroopan yhteisön" ja "Euroopan unionin" välillä poistuu, koska Euroopan 
unionista tulee yksi ainoa oikeudellinen yksikkö ja rakenne;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 114
4 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) keskinäisen avunannon lauseke, joka koskee tapauksia, joissa jäsenvaltion alueelle 
kohdistuu aseellinen hyökkäys, lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja 
merkitsee edistysaskelta EU:n jäsenvaltioiden välisessä puolustusyhteistyössä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 115
4 kohdan d alakohta

(d) solidaarisuuslauseke jäsenvaltioiden välillä merkitsee, että kansalaiset voivat odottaa 
saavansa apua unionin muista osista terrori-iskun, luonnonkatastrofin tai ihmisen 
aiheuttaman suuronnettomuuden seurauksena; kehottaa neuvostoa täsmentämään, 
yhdistetäänkö unionin solidaarisuuslausekkeen aktivointi ottamalla käyttöön 
"kaikki käytettävissä olevat välineet, mukaan lukien jäsenvaltioiden sen käyttöön 
asettamat sotilaalliset voimavarat" YUTP:n ja Naton vaatimuksiin, mikä voisi 
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synnyttää vuoden 1953 Euroopan puolustusyhteisöä koskevassa sopimuksessa 
ehdotetun integroidun Euroopan ja Atlantin puolustusjärjestelmän;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 116
4 kohdan d alakohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 117
4 kohdan e alakohta

(e) sopimuksessa vahvistetaan unionin toimielinjärjestelmän erityisluonne, sillä 
jäsenvaltiot siirtävät unionin toimielimille sellaiset valtuutensa, joita ne uskovat 
käytettävän paremmin yhteisten mekanismien puitteissa; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 118
4 kohdan e alakohdan johdantokappale

(e) sopimuksessa vahvistetaan unionin toimielinjärjestelmän erityisluonne, sillä 
jäsenvaltiot siirtävät unionin toimielimille sellaiset valtuutensa, joita ne uskovat 
käytettävän paremmin yhteisten mekanismien puitteissa, samalla kun siinä annetaan 
mahdollisten epäilysten poistamiseksi riittäviä takeita siitä, että unionista ei tule 
keskitettyä kaikkivoipaa "supervaltiota", huolimatta siitä, että on luotu uusi 
keskuselin, jolla on oikeushenkilön asema, perussopimukset ja toimivaltapilarit on 
yhdistetty, tuomioistuimella on rajoittamaton, kansallisiin 
perustuslakituomioistuimiin nähden etusijalla oleva oikeudenkäyttövalta, tuleva 
päätöksenteko on luonteeltaan ylikansallista, perustoimivaltaa siirretään edelleen 
valtaisasti unionille, mukaan lukien perusoikeudet, ja huolimatta myös siitä, että 
lähes kaikkeen vaikuttava ja määräenemmistöllä päätettävä EU:n lainsäädäntö on 
absoluuttisella etusijalla, jopa kansallisten perustuslakien edellä:  

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 119
4 kohdan e alakohdan johdantokappale

(e) sopimuksessa vahvistetaan unionin toimielinjärjestelmän erityisluonne (poistetaan) 
samalla kun (poistetaan) annetaan riittävät takeet siitä, että unionista ei tule 
keskitettyä kaikkivoipaa "supervaltiota":

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 120
4 kohdan e alakohdan johdantokappale

(e) sopimuksessa vahvistetaan unionin toimielinjärjestelmän erityisluonne, sillä 
jäsenvaltiot siirtävät unionin toimielimille erityiset valtuutensa, joita ne uskovat 
käytettävän paremmin yhteisten mekanismien puitteissa (poistetaan):

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Tarkistus 121
4 kohdan e alakohdan johdantokappale

(e) sopimuksessa vahvistetaan unionin toimielinjärjestelmän erityisluonne, sillä 
jäsenvaltiot siirtävät unionin toimielimille sellaiset valtuutensa, joita ne uskovat 
käytettävän paremmin yhteisten mekanismien puitteissa (poistetaan):

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 122
4 kohdan e alakohdan johdantokappale

(e) sopimuksessa vahvistetaan unionin toimielinjärjestelmän erityisluonne, sillä 
jäsenvaltiot siirtävät unionin toimielimille sellaiset valtuutensa, joita ne uskovat 
käytettävän paremmin yhteisten mekanismien puitteissa, samalla kun varmistetaan 
seuraavat seikat:
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 123
4 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– velvollisuus kunnioittaa "jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen 
osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja paikallisen 
itsehallinnon osalta" sekä niiden "keskeisiä valtion tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 
tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, yleisen 
järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden takaaminen"; kehottaa 
neuvostoa täsmentämään, merkitseekö "kansallinen identiteetti", jota unioni vaatii 
kunnioittamaan, sitä, että EU:n on kunnioitettava jäsenvaltioiden kansallista 
suvereniteettia; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 124
4 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– velvollisuus kunnioittaa "jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen 
osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja paikallisen 
itsehallinnon osalta" sekä niiden "keskeisiä valtion tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 
tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, yleisen 
järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden takaaminen"; pyytää 
neuvostoa täsmentämään, tarkoittaako jäsenvaltioiden rakenteiden olennaisena 
osana mainittu "alueellinen ja paikallinen itsehallinto" ( jota unionia kehotetaan 
kunnioittamaan) sitä, että unioni on valmis hyväksymään tämän itsehallinnon 
takaajina olevien kansallisten perustuslakituomioistuinten oikeudenkäyttövallan, 
vai sitä, että jäsenvaltiot eivät ole unionin ainoita kumppaneita ja että se ottaa 
itselleen oikeuden luoda suoria ja pysyviä suhteita paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten kanssa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 125
4 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– velvollisuus kunnioittaa "jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen 
osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja paikallisen 
itsehallinnon osalta" sekä niiden "keskeisiä valtion tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 
tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, yleisen 
järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden takaaminen"; pyytää 
neuvostoa tarkentamaan, voiko "yleisen järjestyksen" ja "kansallisen 
turvallisuuden" turvaaminen olla yhteistyökohde yhteisön menettelyjen 
ulkopuolella, koska jäsenvaltioiden oikeus aloitteeseen tällä alalla voi 
tulevaisuudessa olla vain kollektiivinen ja siinä oltava mukana ainakin neljännes 
unionin jäsenvaltioista sen jälkeen, kun yksittäisiä aloitteita koskeva määräys 
(SEU:n 67 artiklan 2 kohta) poistettiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 126
4 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– velvollisuus kunnioittaa "jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen 
osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja paikallisen 
itsehallinnon osalta" sekä niiden "keskeisiä valtion tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 
tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, yleisen 
järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden takaaminen"; kehottaa 
neuvostoa ilmoittamaan, merkitseekö EY:n perustamissopimuksen vanhan 64 
artiklan 2 kohdan, jossa vahvistetaan yhteinen suojelumekanismi, uusi sanamuoto 
Schengenin sopimuksessa käyttöön otetun sellaisen kansalliseen käyttöön 
tarkoitetun turvalausekkeen poistumista, jonka nojalla jäsenvaltio voi yksipuolisesti 
ja väliaikaisesti ottaa käyttöön sisäisiä rajavalvontatoimenpiteitä vakavan vaaran 
uhatessa; kehottaa neuvostoa ilmoittamaan, mistä syystä tai syistä tämä Schengenin 
turvalauseke on poistettu;  

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 127
4 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– velvollisuus kunnioittaa "jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen 
osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja paikallisen 
itsehallinnon osalta" sekä niiden "keskeisiä valtion tehtäviä, erityisesti niitä, joiden 
tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, yleisen
järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden takaaminen"; pyytää 
neuvostoa selvittämään, eikö unioni pysty omaksumaan "keskeisiä valtion 
tehtäviä", joita unionin on kunnioitettava, etenkin "yleistä järjestystä", yhteisön 
lainsäädännön perusperiaatteen nimissä, kuten tuomioistuin on päättänyt 
esimerkiksi 9. joulukuussa 1997 antamassaan päätöksessä (komissio v. Ranska, asia 
C-265/95) niin sanotusta mansikkasodasta, jossa se saman vaikutuksen saadakseen 
julisti itsensä kuitenkin toimivaltaiseksi sen perusteella, että kyseessä oleva ongelma 
oli tavaroiden vapaa liikkuvuus, vaikka asia kuului selvästi järjestyspoliisille eli 
yleisen järjestyksen alaan;    

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 128
4 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– velvollisuus kunnioittaa (poistetaan) jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on 
olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja 
paikallisen itsehallinnon osalta (poistetaan) sekä niiden (poistetaan) keskeisiä valtion 
tehtäviä, erityisesti niitä, joiden tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen, yleisen järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden 
takaaminen (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 129
4 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– annetun toimivallan periaate (jonka mukaan unionilla on vain jäsenvaltioiden sille 
antama toimivalta), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate; pyytää neuvostoa 
tarkentamaan, olisiko termi "antaa" ymmärrettävä kirjaimellisesti – eli katsottava 
sen merkitsevän pysyvää siirtoa – tai pidettävä sitä pikemminkin "siirron" 
synonyymina eli jäsenvaltioille jää toimivalta valvoa kansalaisten puolesta siirrettyä 
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toimivaltaa ja sen käyttöä ja toimivalta on mahdollista palauttaa kansalliselle tasolle 
juuri toissijaisuusperiaatteen perusteella, jos kokemus osoittaa, että unioni ei pysty 
toimimaan kyseisellä alla tehokkaammin kuin jäsenvaltiot; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 130
4 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– annetun toimivallan periaate (jonka mukaan unionilla on vain jäsenvaltioiden sille 
antama toimivalta), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate; kehottaa neuvostoa 
tarkentamaan, miksi unionille "annettu" "yksinomainen" toimivalta on poistettu 
toissijaisuuden periaatteen soveltamisalasta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 131
4 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– annetun toimivallan periaate (jonka mukaan unionilla on vain jäsenvaltioiden sille 
antama toimivalta), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate; kehottaa neuvostoa 
määrittelemään suhteellisuusperiaatteen soveltamisalan ja ilmoittamaan, millä 
tavalla sen soveltamista valvotaan demokraattisesti, koska kansalliset parlamentit 
eivät osallistu mitenkään siihen "pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta" nimestä huolimatta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 132
4 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– annetun toimivallan periaate (jonka mukaan unionilla on vain jäsenvaltioiden sille 
antama toimivalta), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate; kehottaa neuvostoa 
täsmentämään, sisältyykö toissijaisuusperiaatteen määritelmään olennaisena osana 
(vaikkakaan ei selvästi) tärkein demokraattinen kriteeri, nimittäin se, onko unionin 
mahdollisesti suurempi tehokkuus jäsenvaltioihin verrattuna todella riippuvainen 
EU:n toimivaltaa koskevan demokraattisen valvonnan laadusta, sillä sen pitäisi olla 
ainakin yhtä tehokasta kuin kansallisella tasolla harjoitettu;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 133
4 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– rajoitetun yksinomaisen toimivallan periaate (jonka mukaan unioni toimii vain 
jäsenvaltioiden sille antaman toimivallan rajoissa), toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 134
4 kohdan e alakohdan 3 luetelmakohta

– jäsenvaltioiden osallistuminen unionin päätöksentekojärjestelmään ja suostuminen 
siihen tehtäviin mahdollisiin muutoksiin; pyytää neuvostoa täsmentämään, viittaako 
ilmaus "jäsenvaltioiden osallistuminen" päätöksentekojärjestelmään neuvoston 
lainsäädäntörooliin, johon sovelletaan tiukkoja rajoituksia komission määräävän 
toiminnan ansiosta, sillä aloitemonopolin omaava komissio päättää vapaasti 
lainsäädäntötoiminnan materiaaliset puitteet ja oikeusperustan (näin ollen yhteisön 
päätöksentekoprosessin), sillä on vapaus määrätä "ehdotuksistaan", koska 
jäsenvaltiot voivat muuttaa niitä ainoastaan yksimielisesti, se käyttää hajota ja 
hallitse -taktiikkaa vastustuksen edessä, sillä on valta panna täytäntöön neuvoston 
säännökset määrittämällä (toissijaisuusperiaatteen vastaisesti) itse, mikä on 
tarpeellista, ja sillä on myös suoran valvonnan toimivalta (etenkin 
kilpailulainsäädännön yhteydessä) ja oikeus rangaista suorien taloudellisten 
rangaistusten kautta tai viemällä asiat tuomioistuimeen;    

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 135
4 kohdan e alakohdan 3 luetelmakohta

– jäsenvaltioiden osallistuminen unionin päätöksentekojärjestelmään ja suostuminen 
siihen tehtäviin mahdollisiin muutoksiin; pyytää neuvostoa täsmentämään, 
merkitseekö ilmaus "jäsenvaltioiden osallistuminen unionin 
päätöksentekojärjestelmään ja suostuminen siihen tehtäviin mahdollisiin 
muutoksiin" sitä, että jäsenvaltiot, joiden valtuudet valvoa toissijaisuutta ovat lähes 
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olemattomat, voisivat tarvittaessa esittää vastalauseen silloin, kun ne katsovat, että 
tuomioistuin on rikkonut niiden jäljelle jäänyttä toimivaltaa – esimerkiksi EY:n 
perustamissopimuksen 308 artiklan voimaperäinen käyttö – tai tuomioistuin on 
tehnyt laajoja tulkintoja, joiden vaikutuksesta päätöksentekoprosessi tietyllä alalla 
on muuttunut;    

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 136
4 kohdan e alakohdan 3 luetelmakohta

– jäsenvaltioiden toimivallan säilyttäminen päätettäessä unionin ja sen jäsenvaltioiden 
välisen perustamissopimuksen mukaisen toimivallan jaon mahdollisesta 
muuttamisesta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 137
4 kohdan e alakohdan 4 luetelmakohta

– jäsenvaltioiden oikeus erota halutessaan unionista tunnustetaan; pyytää neuvostoa 
tarkentamaan, eikö vetäytymisoikeus – joka on tyypillistä liittovaltioiden 
hallitusmuodoissa mutta ei välittömästi sovellettavissa – olisi enää voimassa, jos 
pyynnön esittänyt hallitus vaihtuisi vetäytymispyynnön jälkeen tarvittavien 
vähintään kahden vuoden neuvottelujen aikana; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 138
4 kohdan e alakohdan 4 luetelmakohta

– jäsenvaltioiden oikeus erota halutessaan unionista tunnustetaan; kehottaa neuvostoa 
ilmoittamaan, merkitseekö oikeus vetäytyä unionista eurosta luopumista, ja jos 
merkitsee, selvittämään eurosta irtautumista koskevan rinnakkaisprosessin sekä 
ilmoittamaan, olisivatko yhtenäisvaluutan luomisen yhteydessä jäsenvaltioiden 
antamat lausunnot kiinteistä valuuttakursseista yhä voimassa; 

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 139
4 kohdan e alakohdan 4 luetelmakohta

– jokaisen jäsenvaltion oikeus erota halutessaan unionista tunnustetaan;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 140
4 a kohta (uusi)

4 a. pitää myönteisenä, että perustamissopimuksessa määrätään entistä tarkemmin 
unionin rakenteesta ja erityisesti sen suhteista jäsenvaltioihin:

(a) sekaannus "Euroopan yhteisön" ja "Euroopan unionin" välillä poistetaan, ja 
Euroopan unionista tulee yksi ainoa oikeudellinen henkilö ja rakenne;
(muutettu 4 c kohta)

(b) unionin toimivallan rajat suhteessa jäsenvaltioihin määritellään selkeästi ja ne 
perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan unionilla on vain jäsenvaltioiden sille 
nimenomaisesti siirtämä toimivalta ja jäsenvaltioilla säilyy kaikki toimivalta, jota ei 
nimenomaisesti siirretä unionille perustamissopimuksella (rajoitetun yksinomaisen 
toimivallan periaate);
(muutettu 4 a kohta) 

(c) unionin institutionaalisen rakenteen eritysluonne vahvistetaan ja samalla 
annetaan riittävät takuut siitä, että unionista ei voi tulla keskitettyä ja liian 
voimakasta "supervaltiota":

– unionin toimia rajoitetaan toissijaisuusperiaatteella ja suhteellisuusperiaatteella 
kaikilla aloilla, jotka eivät kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan;

– unioni on velvollinen takaamaan "jäsenvaltioiden kansallisen identiteetin", jota 
ilmentävät "niiden perustavat poliittiset ja perustuslailliset rakenteet alueellinen ja 
paikallinen itsehallinto mukaan lukien", "valtion perustavat toiminnot" ja 
erityisesti "alueellinen koskemattomuus", "yleisen järjestyksen säilyttäminen" sekä 
"kansallinen turvallisuus";

– jäsenvaltiot osallistuvat edelleen unionin päätöksentekojärjestelmään ja päättävät 
kaikista perustamissopimuksiin tehtävistä muutoksista;

– tunnustetaan jäsenvaltion oikeus erota unionista halutessaan;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 141
5 kohdan a alakohta

(a) niiden alojen määrä kasvaa merkittävästi, joista hallitukset päättävät neuvostossa 
yksimielisen päätöksen sijasta määräenemmistöllä, minkä ansiosta 27 jäsenvaltion 
unioni voi toimia entistä useammilla aloilla ilman, että sen toimintaa estetään veto-
oikeudella; kehottaa neuvostoa julkaisemaan viipymättä tutkimuksen, johon 
sisältyy simulointeja, joiden avulla on mahdollista arvioida 
määräenemmistöuudistuksen konkreettisia vaikutuksia, jotta jäsenvaltioissa, 
varsinkin sopimuksen ratifiointia varten kutsutuissa parlamenteissa, kaikille on 
asianmukaisesti tiedotettu enemmistökynnyksistä verrattuna nykyisiin 
painotettuihin ääniin, kunkin maan painosta 27 maan ja myös 30 maan unionissa 
(jossa ovat mukana Kroatia, Makedonia ja Turkki) ja komission ehdotusten 
hyväksymisen helpotuksista;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 142
5 kohdan a alakohta

(a) niiden alojen määrä kasvaa (poistetaan), joista hallitukset päättävät neuvostossa 
yksimielisen päätöksen sijasta määräenemmistöllä, minkä ansiosta 27 jäsenvaltion 
unioni voi toimia entistä useammilla aloilla ilman, että sen toimintaa estetään veto-
oikeudella;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 143
5 kohdan b alakohta

(b) uusi kaksoisenemmistöön perustuva äänestysjärjestelmä helpottaa päätöksentekoa 
neuvostossa; pyytää neuvostoa tarkentamaan kaksinkertaisen enemmistön toisen 
kriteerin osalta, mitä tarkoitetaan yksikössä "Euroopan unionin väestöllä", jossa 
kuvataan väestöä kokonaisuudessaan eri kansakuntia erottelematta; maan kaikki 
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asukkaat (kansalaiset ja vakituisesti asuvat ulkomaalaiset) käsittävä nykyinen 
laaja määritelmä on epätarkka, kyseenalainen ja vaihtelee maasta toiseen;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 144
5 kohdan b alakohta

(b) uusi yksinkertaistettu kaksoisenemmistöön perustuva äänestysjärjestelmä 
(55 prosenttia jäsenvaltioista, jotka edustavat 65:tä prosenttia unionin väestöstä) 
helpottaa päätöksentekoa neuvostossa sen jälkeen kun järjestelmä on otettu 
käyttöön vuonna 2014;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 145
5 kohdan c alakohta

(c) Eurooppa-neuvoston aiemman kuuden kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden 
sijaan jäsenet valitsevat puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi, mikä 
lisää neuvoston tapaamisten valmistelun ja seurannan johdonmukaisuutta; pyytää 
neuvostoa kuvaamaan menettelyn, jossa ratkaistaan mahdolliset ristiriidat 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja toisaalta komission puheenjohtajan 
(jonka kanssa edellisen on valmisteltava neuvoston työskentelyä) ja toisaalta 
ulkopolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan ( joka 
neuvoston puheenjohtajan tavoin vastaa unionin ulkoisesta edustuksesta 
YUTP:hen liittyvissä asioissa ja johtaa tätä politiikkaa) välillä;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 146
5 kohdan c alakohta

(c) Eurooppa-neuvoston aiemman kuuden kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden 
sijaan jäsenet valitsevat puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi, mikä 
lisää neuvoston tapaamisten valmistelun ja seurannan johdonmukaisuutta; pyytää 
neuvostoa ilmoittamaan, miten se aikoo turvata tämän puheenjohtajan 
merkittävyyden, legitimiteetin ja näkyvyyden, koska tämä "ei saa hoitaa kansallista 
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tehtävää" eikä näin ollen voi olla hallituksen päämies tai suoraan vastuussa 
valtiolle, ja miten se aikoo varmistaa, ettei tämä puheenjohtaja ole pelkkä 
komission puheenjohtajan vastine; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 147
5 kohdan c alakohta

(c) Eurooppa-neuvoston aiemman kuuden kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden 
sijaan jäsenet valitsevat puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi, mikä 
lisää neuvoston tapaamisten valmistelun ja seurannan johdonmukaisuutta; kehottaa 
neuvostoa täsmentämään, voidaanko kansallisen viran hoitamiskielto laajentaa 
mahdollisesti koskemaan EU:n virkoja (kuten alkuperäisessä luonnoksessa 
vahvistettiin, mutta joka poistettiin valmistelukunnan toiminnan viimeistä 
edellisenä päivänä), ja – jos vastaus on ei – eivätkö komission ja Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajat voi olla yksi ja sama henkilö; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 148
5 kohdan c alakohta

(c) Eurooppa-neuvostosta tulee Euroopan unionin täysivaltainen toimielin ja sen
kuuden kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden sijaan jäsenet valitsevat 
puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi, mikä lisää neuvoston työn
valmistelun johdonmukaisuutta ja työn jatkuvuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 149
5 kohdan c alakohta

(c) Eurooppa-neuvoston aiemman kuuden kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden 
sijaan jäsenet valitsevat puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi, mikä 
lisää neuvoston tapaamisten valmistelun ja seurannan yhdenmukaisuutta ja sen 
päätösten ja toimintalinjojen täytäntöönpanon johdonmukaisuutta;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 150
5 kohdan d alakohta

(d) komission jäsenmäärä lasketaan vuodesta 2014 lähtien kahteen kolmannekseen 
jäsenvaltioiden lukumäärästä, mikä lisää kollegion sisäistä koheesiota samalla kun 
vuorottelujärjestelmä takaa kaikkien jäsenvaltioiden tasavertaisen osallistumisen; 
pyytää neuvostoa ilmoittamaan, miten jäsenvaltioita kohdellaan tasa-arvoisesti ja 
miten ne pitävät yllä läheisiä ja täysin samanlaisia suhteita komissioon, kun jotkut 
niistä eivät kuulu komissioon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 151
5 kohdan d alakohta

(d) komission jäsenmäärä lasketaan vuodesta 2014 lähtien kahteen kolmannekseen 
jäsenvaltioiden lukumäärästä, mikä parantaa komission toimintakykyä ja selventää 
entisestään, että komission jäsenet edustavat unionin etua kotimaansa edun 
asemesta, ja samalla vuorottelujärjestelmä takaa edelleen kaikkien jäsenvaltioiden 
tasavertaisen osallistumisen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bronisław Geremek

Tarkistus 152
5 kohdan d alakohta

(d) komission jäsenmäärä lasketaan vuodesta 2014 lähtien kahteen kolmannekseen 
jäsenvaltioiden lukumäärästä, mikä lisää kollegion sisäistä koheesiota samalla kun 
vuorottelujärjestelmä takaa kaikkien jäsenvaltioiden tasavertaisen osallistumisen; 
tämä tehostaa kollegion roolia paikkana, jossa Euroopan yleinen etu 
muodostetaan; 

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 153
5 kohdan e alakohdan johdantokappale

(e) unionin näkyvyys ja sen kapasiteetti globaalina toimijana paranevat (poistetaan):

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 154
5 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– unionin ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen 
virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, yhdistetään komission 
varapuheenjohtajan/ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viraksi, 
joka toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja jolla on oikeus puhua unionin 
nimissä asioista, joista sillä on yhteinen kanta, mikä takaa unionin ulkoisten toimien 
aiempaa suuremman johdonmukaisuuden; pyytää neuvostoa täsmentämään, mille 
toimielimelle korkea edustaja on vastuussa, miten hän varmistaa "unionin ulkoisen 
toiminnan johdonmukaisuuden" silloin, kun hän on eri mieltä ministerineuvoston 
ja/tai Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja/tai komission (jossa hän määrällisesti 
toteuttaa suurimman osan tehtävistään, jotka liittyvät ympäristöön, alueeseen, 
energiaan, kauppapolitiikkaan ja henkilöiden liikkuvuuteen) kanssa, ja kuka –
korkea edustaja vai Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja – vastaa unionin ulkoisesta 
edustuksesta;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 155
5 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– unionin ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen 
virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, yhdistetään komission 
varapuheenjohtajan/ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viraksi, 
joka toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja jolla on oikeus puhua unionin 
nimissä asioista, joista sillä on yhteinen kanta, mikä takaa unionin ulkoisten toimien 
aiempaa suuremman johdonmukaisuuden; pyytää neuvostoa ilmoittamaan, aikooko 
se suunnitellun yhtenäisen ulkopolitiikan ja oikeushenkilön aseman myöntämisen, 
joka saattaa unionin aidoksi kansalliseksi toimijaksi, myötä noudattaa Euroopan 
parlamentin mietintöön A5-0480/2003 Euroopan unionin ja Yhdistyneiden 
Kansakuntien välisistä suhteista sisältyviä suosituksia, joissa vaadittiin unionille 



PE400.320v01-00 52/75 AM\702096FI.doc

FI

pysyvää paikkaa YK:n turvallisuusneuvostossa, mikä johtaisi väistämättä Ranskan 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvien paikkojen menettämiseen; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 156
5 kohdan e alakohdan 1 luetelmakohta

– yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan 
komission jäsenen virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, 
yhdistetään sellaisen ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viraksi, 
joka toimii sekä komission varapuheenjohtajana että ulkoasiainneuvoston 
puheenjohtajana, mikä takaa unionin ulkoisten toimien aiempaa suuremman 
johdonmukaisuuden;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 157
5 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– unionin ulkoisten toimien toteutuksen johdonmukaisuuden takaa yksi yhtenäinen 
ulkoisen toiminnan yksikkö, joka koostuu toimielinten ja kansallisten 
ulkoasiainhallintojen virkailijoista ja josta vastaa varapuheenjohtaja/korkea edustaja; 
pyytää neuvostoa ilmoittamaan, aiotaanko arvonimikkeen "lähettiläs" – jota on 
käytetty väärin kansallisten diplomaattien haitaksi ja joka on levinnyt laajalle 
komission noin sadassa "lähetystössä" ympäri maailmaa – käytöstä rangaista vai 
aiotaanko se pikemminkin laillistaa;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 158
5 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– unionin ulkoisten toimien toteutuksen johdonmukaisuuden takaa yksi yhtenäinen 
ulkoisen toiminnan yksikkö, joka koostuu toimielinten ja kansallisten 
ulkoasiainhallintojen virkailijoista ja josta vastaa varapuheenjohtaja/korkea edustaja; 
pyytää neuvostoa ilmoittamaan, aikooko tämä diplomaattinen yksikkö, jonka 
henkilöstön määrä saattaa alkuvaiheessa olla noin 7 000 ja joka perustetaan 
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jäsenvaltioiden diplomaattisten yksiköiden lisäksi, antaa kansallisille diplomaateille 
pelkän täydentävän roolin;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Elmar Brok

Tarkistus 159
5 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– (poistetaan) yksi yhtenäinen ulkoisen toiminnan yksikkö, jonka neuvosto voi 
perustaa vain komission suostumuksella parlamentin kuulemisen jälkeen, jota 
johtaa komission varapuheenjohtaja tai korkea edustaja ja joka mahdollistaa entistä 
suuremman yhdenmukaisuuden unionin ulkopolitiikan määrittämisessä ja 
toteuttamisessa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 160
5 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– unionin ulkoisten toimien toteutuksen johdonmukaisuuden takaa yksi yhtenäinen 
ulkoisen toiminnan yksikkö, joka koostuu toimielinten ja kansallisten 
ulkoasiainhallintojen virkailijoista ja kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan alaisuuteen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 161
5 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– unionin ulkoisten toimien toteutuksen johdonmukaisuuden takaa yksi yhtenäinen 
ulkoisen toiminnan yksikkö, joka koostuu komission ja neuvoston ja kansallisten 
ulkoasiainhallintojen virkailijoista ja josta vastaa varapuheenjohtaja/korkea edustaja;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 162
5 kohdan e alakohdan 2 luetelmakohta

– unionin ulkoisen toiminnan toteutuksen johdonmukaisuuden takaa yksi yhtenäinen 
ulkoisen toiminnan yksikkö, joka koostuu toimielinten ja kansallisten 
ulkoasiainhallintojen virkailijoista ja josta vastaa varapuheenjohtaja/korkea edustaja;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 163
5 kohdan e alakohdan 3 luetelmakohta

– unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla vahvistetaan samalla kun varmistetaan tarvittava joustavuus, jonka ansiosta 
voidaan huomioida jäsenvaltioiden erilainen suhtautuminen näihin kysymyksiin; 
pyytää neuvostoa tarkentamaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
koskevia uusia määräyksiä silmällä pitäen, onko puolustus edelleenkin 
jäsenvaltioiden vastuulla, koska tekstissä ei sanota sitä yksiselitteisesti, vaikka sillä 
on merkittäviä seurauksia esimerkiksi ydinasepuolustusta koskevaan kysymykseen, 
joka on ratkaiseva ydinaseiden leviämisen hetkellä;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 164
5 kohdan e alakohdan 3 luetelmakohta

– unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla vahvistetaan samalla kun varmistetaan tarvittava joustavuus, jonka ansiosta 
voidaan huomioida jäsenvaltioiden erilainen suhtautuminen näihin kysymyksiin; 
pyytää neuvostoa ilmoittamaan, miten turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, josta on 
edelleen päätettävä yksimielisesti, voi olla "erottamaton osa yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa", josta yhä useammin päätetään määräenemmistöllä;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 165
5 kohdan e alakohdan 3 luetelmakohta

– unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla vahvistetaan samalla kun varmistetaan tarvittava joustavuus, jonka ansiosta 
voidaan huomioida jäsenvaltioiden erilainen suhtautuminen näihin kysymyksiin; 
pyytää neuvostoa ilmoittamaan, miten Euroopan parlamentti voi harjoittaa sille 
osoitettua parlamentaarista valvontaa tällä alalla, joka on olennaisesti kansallista ja 
niin sanotun vaihtelevan geometrian mukaista politiikkaa, samalla kun tekstissä ei 
sanota mitään kansallisten parlamenttien roolista ja WEU:n parlamentaarinen 
yleiskokous on kuihtumassa kokoon;    

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb

Tarkistus 166
5 kohdan e alakohdan 3 luetelmakohta

– unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla vahvistetaan muun muassa lisäämällä solidaarisuuslauseke, jossa todetaan, 
että "jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen 
kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin 
käytettävissään olevin keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan 
mukaisesti. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.";

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 167
5 kohdan f alakohta

(f) lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovälineiden välistä eroa selkeytetään, ja säädösvallan 
siirron nojalla annettavien säädösten uusi määritelmä mahdollistaa unionin 
lainsäädännön yksinkertaistamisen ja virtaviivaistamisen; pyytää neuvostoa 
täsmentämään "yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä", koska jäsenvaltioilla ei ole 
takaisinotto-oikeutta, jonka avulla ne voisivat valvoa täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
koska neuvoston on perusteltava asianmukaisesti täytäntöönpanovallat, jotka se 
haluaa pitää, ja koska etenkin komitologiasäännöistä päätetään tulevaisuudessa 
enemmistöllä yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa, minkä 
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todennäköisenä vaikutuksena jäsenvaltioiden täytäntöönpanotoimenpiteitä 
koskeva valvonta heikkenee; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 168
5 kohdan f alakohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 169
5 kohdan g alakohta

(g) pilarirakenteesta luopuminen mahdollistaa toimien yhdenmukaistamisen unionin eri 
toimialoilla yksinkertaistettujen mekanismien ja välineiden avulla, vaikkakin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan erityisluonne edellyttää näillä aloilla erityisiä menettelyjä; 
pyytää neuvostoa ilmoittamaan, säilyykö tässä pilareiden yhdistämisen ja 
päätöksentekoprosessien yhdenmukaistamisen – jotka johtavat tuomioistuimen 
oikeudenkäyttövallan automaattiseen laajentamiseen kaikkiin perussopimuksen 
kattamiin seikkoihin, mukaan lukien YUTP – yhteydessä tietty määrä vankkoja 
poikkeuksia, etenkin yleinen järjestys ja sisäinen turvallisuus, joita tuomioistuin 
toissijaisuusperiaatteen ylimpänä tuomarina ei ota oikeudenkäyttövaltansa piiriin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 170
5 kohdan g alakohta

(g) pilarirakenteesta luopuminen ja yhtenäistettyjen ja yksinkertaistettujen menettelyjen 
mahdollistaminen unionin eri toimialoilla (poistetaan), vaikkakin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan erityisluonne edellyttää näillä aloilla erityisiä menettelyjä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo

Tarkistus 171
5 kohdan g alakohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 172
5 kohdan h alakohta

(h) oikeus- ja sisäasioiden alan toiminnan tavoitteet ovat aiempaa kunnianhimoisempia 
ja menettelyt tehokkaampia, koska tällä alalla ei enää käytetä erillisiä hallitusten 
välisiä välineitä tai menettelyjä ja toimia ryhdytään valvomaan oikeudellisesti, mikä 
antaa toivoa konkreettisesta edistymisestä oikeus-, turvallisuus- ja 
maahanmuuttokysymyksissä; pyytää neuvostoa ilmoittamaan, onko "vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen", jossa kootaan yhteen politiikkoja, jotka 
liittyvät läheisesti kaikkien eurooppalaisten kansakuntien jokapäiväisen elämän 
perustoihin ja jotka siksi edellyttävät kansallisten demokratioiden harjoittamaa 
tehokasta valvontaa, siirtäminen yhteisön alaan kuuluvaksi estää näinä viime 
vuosina menestyksekkäästi toteutetun niin sanotun vaihtelevan geometrian ja 
geografian alan yhteistyön perussopimusten kehyksen ulkopuolella, mukaan 
lukien neljän maan väliset rikosrekisteritiedot vuodesta 2004 lähtien, 
27. toukokuuta 2005 allekirjoitettu Prümin sopimus (ns. Schengen plus) tietojen 
vaihtamiseksi seitsemän maan välillä geneettisten tietojen, digitaalisten 
sormenjälkien, rekisteröintitietojen, terrorismin torjunnan ja laittoman 
maahanmuuton aloilla ja G6-maiden sisäministerien kokoukset vuodesta 2003 
päätösten helpottamiseksi sellaisten maiden välillä, joiden lähestymistapa näihin 
kysymyksiin on samanlainen;   

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 173
5 kohdan h alakohta

(h) vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan toiminnan tavoitteet ovat aiempaa 
kunnianhimoisempia ja menettelyt tehokkaampia, koska tällä alalla ei enää käytetä 
erillisiä hallitusten välisiä välineitä tai menettelyjä ja toimia ryhdytään valvomaan 
oikeudellisesti, mikä antaa toivoa konkreettisesta edistymisestä oikeus-, turvallisuus-
ja maahanmuuttokysymyksissä;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 174
5 kohdan i alakohta

(i) unionin tavoitteet ja toimivalta ilmastonmuutoksen, energian, avaruusalan, 
matkailun, urheilun, kansanterveyden ja pelastuspalvelujen suhteen määritellään 
selkeämmin; pyytää neuvostoa tarkentamaan tässä yhteydessä, kattaako "jaettu 
toimivalta", jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat puuttua asiaan edellyttäen, että 
unioni suostuu siihen, muut alat kuin 2 c artiklassa vahvistetut ja yleisemmin 
kaiken, joka ei liity 2 b ja 2 e artiklassa tarkoitettuihin aloihin, mukaan lukien 
talous- ja työllisyyspolitiikat ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joka myös 
esiintyy yhteisen toimivallan lailla erityisin menettelyin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 175
5 kohdan i alakohta

(i) unionin tavoitteita ja toimivaltaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energian, 
avaruusalan, matkailun, urheilun, teollis- ja tekijänoikeuksien, kansanterveyden, 
hallinnollisen yhteistyön ja pelastuspalvelujen suhteen laajennetaan tai ne 
määritellään selkeämmin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Tarkistus 176
5 kohdan i alakohta

(i) unionin tavoitteet ja toimivalta ilmastonmuutoksen, lasten oikeuksien, energian, 
avaruusalan, matkailun, urheilun, kansanterveyden ja pelastuspalvelujen suhteen 
määritellään selkeämmin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 177
5 kohdan j alakohta

(j) monien muiden kysymysten osalta tehokkaampien päätöksentekomenettelyjen 
soveltaminen on mahdollista heti kun siihen on poliittista tahtoa; pyytää neuvostoa 
ilmoittamaan, onko perussopimuksen monien välineiden, joilla lisätään Euroopan 
unionin toimivaltaa ilman normaaleja tarkistusmenettelyjä ja kansallisten 
parlamenttien virallista ratifiointia (erityisesti 308 artiklan joustavuuslauseke ja 
monet niin sanotut passerelle-lausekkeet), lisäksi välineitä, joita voidaan käyttää 
toimivallan palauttamiseksi jäsenvaltioille silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi, 
kuten joulukuussa 2001 annetussa Laekenin julistuksessa Euroopan unionin 
tulevaisuudesta kehotettiin;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 178
5 kohdan k alakohta

(k) joustaviin järjestelyihin turvautumista helpotetaan siinä tapauksessa, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät halua tai voi edetä tiettyjen toimintalinjojen mukaisesti yhtaikaa; 
pyytää neuvostoa tarkentamaan, sovelletaanko 10 artiklaa tiiviimmästä 
yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken sellaisilla toimivalta-aloilla, joita ei ole vielä 
ollenkaan tai täysin siirretty yhteisön toimivaltaan, myös puolustukseen, ja olisiko 
– vaikka tällainen yhteistyö ei kuulu "yksinomaisen toimivallan" piiriin ja on 
nähtävästi suunnattu pelkästään vahvistamaan yhdentymisprosessia – tämän 
tiiviimmän yhteistyön puitteissa mahdollista toteuttaa eriytettyä yhteistyötä (niin 
sanotun vaihtelevan geometrian ja geografian alalla);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 179
5 kohdan k alakohta

(k) joustaviin järjestelyihin turvautumista helpotetaan siinä tapauksessa, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät halua tai voi toteuttaa tiettyjä toimia samanaikaisesti;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 180
5 kohdan k alakohta

(k) joustaviin järjestelyihin turvautumiseen tehostetun yhteistyön osalta kannustetaan 
aiempaa enemmän yhdeksän tai useamman jäsenvaltion välillä, jotka haluavat 
kehittää integroidumpia yhteisiä toimintalinjoja tietyillä aloilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 181
6 kohta

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 182
6 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Íñigo Méndez de Vigo

Tarkistus 183
6 kohta

6. on tietoinen laajalti esiintyvästä pahoittelusta sen suhteen, että Ranskan ja 
Alankomaiden kansanäänestysten seurauksena sopimuksen aikaansaamiseksi 
27 jäsenvaltion kesken on jouduttu:

– hylkäämään perustuslaillinen toimintamalli ja eräät sen piirteet, kuten uusi yksi ja 
yhtenäinen teksti, lainsäädännöllisiä välineitä määrittävät selkeämmät termit, eräät 
symbolit sekä ulkoministerin nimittäminen korkean edustajan asemasta;

– lykkäämään uuden sopimuksen tärkeiden osatekijöiden toteuttamista, kuten uuden 
äänestysjärjestelmän käyttöönottoa neuvostossa (johon liittyy erityisiä säännöksiä 
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äänestysten lykkäämiseksi, jotka tunnetaan nimellä "Ioanninan kompromissi"), sekä 
lisäämään rajoittavia mekanismeja eli eräänlaisia "hätäjarruja" tavanomaiseen 
lainsäätämisjärjestykseen joillakin toimivalta-aloilla;

– sisällyttämään sopimukseen yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, kuten 
suostumusjärjestelmän ("opt-in") laajentaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Irlannin osalta yhteistyöhön poliisi- ja rikosasioissa, perusoikeuskirjan soveltamista 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan sisäiseen lainsäädäntöön rajoittava 
pöytäkirja sekä Italialle alenevan suhteellisuuden periaatteesta poiketen myönnetty 
ylimääräinen paikka parlamentissa; 

– muuttamaan monien sopimuskohtien tai siihen liitettyjen julistusten sanamuotoa,
mikä on johtanut perustelemattomaan negatiiviseen äänensävyyn, joka luo 
vaikutelman unioniin ja sen toimielimiin kohdistuvasta epäluottamuksesta ja joka 
lähettää siten virheellisen signaalin suurelle yleisölle;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 184
6 kohdan johdantokappale

6. muistuttaa olevansa pettynyt siihen, että perustuslakisopimus hylättiin vuonna 2004, 
ja pahoittelee, että sopimuksen aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden mielestä oli 
tarpeen:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 185
6 kohdan johdantokappale

6. on tietoinen laajalti esiintyvästä pahoittelusta sen suhteen, että Ranskan ja 
Alankomaiden kansanäänestysten samoin kuin muissa jäsenvaltioissa esitettyjen 
huolenaiheiden seurauksena sopimuksen aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion kesken on 
jouduttu:

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 186
6 kohdan johdantokappale

6. muistuttaa olevansa pettynyt siihen, että perustuslakisopimus hylättiin vuonna 2004, 
ja panee merkille, että hallitustenvälisessä konferenssissa katsottiin, että uuden 
sopimuksen aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion kesken joudutaan:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 187
6 kohdan johdantokappale

6. pahoittelee, ettei Euroopan perustuslaista tehty sopimus saanut yleistä hyväksyntää 
ja sopimuksen aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion kesken on jouduttu:

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 188
6 kohdan johdantokappale

6. on tietoinen siitä, että Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten seurauksena
uuden sopimuksen aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion kesken on jouduttu:

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 189
6 kohdan johdantokappale

6. on tietoinen laajalti esiintyvästä pahoittelusta, johon itsekin yhtyy, sen suhteen, että 
Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten seurauksena sopimuksen 
aikaansaamiseksi 27 jäsenvaltion kesken on jouduttu:

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 190
6 kohdan 1 luetelmakohta

– hylkäämään perustuslaillinen toimintamalli ja eräät sen piirteet, kuten uusi yksi ja 
yhtenäinen teksti, lainsäädännöllisiä välineitä määrittävät selkeämmät termit, eräät 
symbolit sekä korkean edustajan nimitys "ulkoministeri"; palauttaa kuitenkin mieliin, 
että EU:n perussopimuksissa on käytännössä perustuslain luonteisia säännöksiä ja 
että tuomioistuin on jopa kuvaillut niitä "perustuslakia vastaavaksi asiakirjaksi" 
(asia 294/83, puolue vihreät v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1339) ja 
"oikeusyhteisön perustuslakia vastaavaksi asiakirjaksi" (lausunto 1/91, 14.12.1991, 
Kok. 1991, s. I-6079) ja että tekstiin tehdyn yhden tai kahden pelkästään 
kosmeettisen muutoksen lisäksi käytännössä ei ole mitään, joka erottaisi vuoden 
2004 hylätyn Rooman sopimuksen perustuslaillisen sisällön vuoden 2007 
Lissabonin sopimuksen vastaavasta;    

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 191
6 kohdan 1 luetelmakohta

– hylkäämään perustuslaillinen toimintamalli ja eräät sen piirteet, kuten kansalaistensa 
ja jäsenvaltioiden tahtoon perustuva unioni, uusi yksi ja yhtenäinen teksti, 
lainsäädännöllisiä välineitä määrittävät selkeämmät termit, lipun ja hymnin 
sisällyttäminen perustamissopimukseen sekä korkean edustajan nimitys 
"ulkoministeri";

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 192
6 kohdan 1 luetelmakohta

– hylkäämään avoin perustuslaillinen toimintamalli ja eräät sen piirteet, kuten uusi yksi 
ja yhtenäinen teksti, lainsäädännöllisiä välineitä määrittävät selkeämmät termit, eräät 
symbolit sekä korkean edustajan nimitys "ulkoministeri";

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 193
6 kohdan 1 luetelmakohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 194
6 kohdan 1 luetelmakohta

– hylkäämään perustuslaillinen toimintamalli ja eräät sen piirteet, kuten uusi yksi ja 
yhtenäinen teksti, lainsäädännöllisiä välineitä määrittävät selkeämmät termit, eräät 
symbolit sekä korkean edustajan nimitys "ulkoministeri"; palauttaa kuitenkin mieliin, 
että vaikka perussopimuksissa ei ole mitään oikeusperustaa, unionin symboleita 
(erityisesti lippua ja hymniä) käytetään yhä laajemmin EU:n toimielimien ja 
jäsenvaltioiden päivittäisessä toiminnassa, että "säädös" on luonteeltaan 
perustuslaillinen ja että komission jäseniä nimitetään joskus ministereiksi heidän 
vierailuillaan unionin ulkopuolella;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 195
6 kohdan 1 a luetelmakohta (uusi)

– poistamaan 1 artikla, jossa viitataan Euroopan unionin kahtalaiseen sekä 
kansalaisten että valtioiden tahdon mukaiseen oikeuteen muotoilla tulevaisuuttaan 
yhdessä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 196
6 kohdan 2 luetelmakohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 197
6 kohdan 2 luetelmakohta

– lykkäämään uuden sopimuksen tärkeiden osatekijöiden toteuttamista, kuten uuden 
äänestysjärjestelmän käyttöönottoa neuvostossa (johon liittyy uusi mekanismi, joka 
perustuu "Ioanninan kompromissiin" ja jonka avulla pieni enemmistö maita voi 
lykätä päätöksiä), sekä lisäämään rajoittavia mekanismeja eli eräänlaisia "hätäjarruja" 
tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen joillakin politiikan aloilla, minkä avulla 
valtiot voivat viedä kysymyksiä Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 198
6 kohdan 3 luetelmakohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 199
6 kohdan 3 luetelmakohta

– sisällyttämään sopimukseen yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, kuten 
suostumusjärjestelmän ("opt-in") laajentaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Irlannin osalta poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeuteen, perusoikeuskirjan soveltamista 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan sisäiseen lainsäädäntöön rajoittava pöytäkirja 
sekä Italialle alenevan suhteellisuuden periaatteesta poiketen myönnetty ylimääräinen 
paikka parlamentissa; on kuitenkin syytä suhteuttaa näiden järjestelyjen vaikutus 
palauttamalla mieliin, että EU:n lainsäädännössä on lukuisia haaroja, että ne 
vastaavat noin 80 prosenttia unionissa sovellettavasta lainsäädännöstä ja että ne 
ovat ehdottomalla etusijalla kaikkiin kansallisiin lakeihin nähden, perustuslain 
säännökset mukaan lukien; lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan Eurooppa-
asioiden valiokunnan 9. lokakuuta 2007 päivätyssä raportissa ennustetaan 
oikeuskäytännön suuntausten perusteella, että tuomioistuin varmastikin kiertää 
joitakin näitä "opt-in"-järjestelyjä;  

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 200
6 kohdan 3 luetelmakohta

– sisällyttämään sopimukseen yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, kuten 
perustamissopimuksen määräykset suostumusjärjestelmän ("opt-in") laajentamisesta 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeuteen, 
perusoikeuskirjan soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Puolan 
tasavaltaan rajoittava pöytäkirja sekä hallitusten välisen konferenssin 
päätösasiakirjoihin liittyvä oikeudellisesti ei-sitova lausunto Italialle 
perustamissopimuksen mukaisesta alenevan suhteellisuuden periaatteesta poiketen 
myönnetty ylimääräinen paikka parlamentissa; 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 201
6 kohdan 3 luetelmakohta

– sisällyttämään sopimukseen yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, kuten 
monimutkaisen suostumusjärjestelmän ("opt-in/opt-out") yleisen soveltamisen
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta koko Schengenin sopimukseen sekä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaan, perusoikeuskirjan soveltamista 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan sisäiseen lainsäädäntöön rajoittamaan 
pyrkivä pöytäkirja sekä Italialle alenevan suhteellisuuden periaatteesta poiketen 
myönnetty ylimääräinen paikka parlamentissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 202
6 kohdan 3 luetelmakohta

– sisällyttämään sopimukseen yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, kuten 
suostumusjärjestelmän ("opt-in") laajentaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Irlannin osalta poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeuteen sekä perusoikeuskirjan 
soveltamista Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan sisäiseen lainsäädäntöön 
rajoittava pöytäkirja (poistetaan);

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Tarkistus 203
6 kohdan 3 luetelmakohta

– sisällyttämään sopimukseen yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia määräyksiä, kuten 
suostumusjärjestelmän ("opt-in") laajentaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Irlannin osalta poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeuteen, perusoikeuskirjan soveltamista 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan sisäiseen lainsäädäntöön rajoittava pöytäkirja 
(poistetaan); 

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 204
6 kohdan 4 luetelmakohta

– muuttamaan monien sopimuskohtien tai siihen liitettyjen julistusten sanamuotoa, mikä 
on johtanut perustelemattomaan negatiiviseen äänensävyyn, joka luo vaikutelman 
unioniin ja sen toimielimiin kohdistuvasta epäluottamuksesta ja joka lähettää siten 
vääränlaisen signaalin suurelle yleisölle; Euroopan kansakuntien kansalaiset ovat 
erityisen huolissaan hallitusten Lissabonin neuvottelujen ohella tekemästä 
sopimuksesta, että mikään niistä ei järjestä kansanäänestystä, jotta vältettäisiin 
riski, että uudelleen muotoiltu perustuslaillinen ehdotus hylätään;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 205
6 kohdan 4 luetelmakohta

– muuttamaan monien sopimuskohtien tai hallitusten välisen konferenssin 
päätösasiakirjoihin liittyvien julistusten sanamuotoa, joka luo vaikutelman unioniin ja 
sen toimielimiin kohdistuvasta hallitusten epäluottamuksesta ja antaa siten 
vääränlaisen signaalin suurelle yleisölle;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 206
6 kohdan 4 luetelmakohta

– muuttamaan monien sopimuskohtien tai siihen liitettyjen pöytäkirjojen ja julistusten 
sanamuotoa, mikä on johtanut perustelemattomaan negatiiviseen äänensävyyn, joka 
luo vaikutelman unioniin ja sen toimielimiin kohdistuvasta epäluottamuksesta ja joka 
lähettää siten vääränlaisen signaalin suurelle yleisölle;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elmar Brok

Tarkistus 207
6 kohdan 4 a luetelmakohta (uusi)

– varoittaa neuvostoa jättämästä parlamentin ja komission oikeutettuja etuja 
huomiotta perustamissopimuksen täytäntöönpanossa (esimerkiksi liittyen tärkeiden 
paikkojen täyttämiseen ja "ulkoministeriön" perustamiseen);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus Hänsch

Tarkistus 208
6 a kohta (uusi)

6 a. muistuttaa pitävänsä vuonna 2004 perustuslaista tehtyä sopimusta tuloksena
laajasta demokraattisesta konsensuksesta ja historiallisena askeleena matkalla kohti 
entistä demokraattisempaa, tehokkaampaa ja avoimempaa unionia, kuten se 
halusikin; hyväksyy kuitenkin sen asemesta Lissabonin sopimuksen vakuuttuneena 
siitä, että se on muuttuneessa poliittisessa tilanteessa paras mahdollinen perusta 
tarvittavalle Euroopan unionin uudistukselle;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 209
7 ja 8 kohta

vaihdetaan 7 ja 8 kohdan järjestystä



AM\702096FI.doc 69/75 PE400.320v01-00

FI

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 210
7 ja 8 kohta

vaihdetaan 7 ja 8 kohdan järjestystä

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 211
7 ja 8 kohta

vaihdetaan 7 ja 8 kohdan järjestystä

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andreas Mölzer

Tarkistus 212
7 kohta

7. uskoo sopimuksen luovan vakaat ja kestävät puitteet unionin tulevalle kehitykselle 
vain silloin, kun se alistetaan kansanäänestykseen kaikissa jäsenvaltioissa, mikä 
takaa unionin kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa asiaan suoraan;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 213
7 kohta

(7 kohdasta tulee 8 kohta)

7. pitää tätä sopimusta jälleen yhtenä välttämättömänä askeleena kohti Euroopan 
yhtenäisyyttä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 214
7 kohta

7. uskoo sopimuksen luovan vakaat ja kestävät puitteet unionin tulevalle kehitykselle; 
korostaa samalla haluaan kantaa täysin unionin tulevaa kehitystä koskeva 
institutionaalinen vastuunsa, joka seuraa sille annetusta uudesta aloiteoikeudesta 
perustamissopimusten muuttamiseen liittyen, 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bronisław Geremek

Tarkistus 215
7 kohta

7. uskoo sopimuksen luovan asianmukaiset puitteet unionin (poistetaan) kehitykselle; 
ehdottaa, että tulevaisuudessa valmistelukunta kutsutaan koolle joka kymmenes 
vuosi – esimerkiksi perustana olevan Rooman sopimuksen vuosipäivänä 25. 
maaliskuuta – perussopimusten toiminnan ja soveltamisen tarkistamiseksi, jotta 
voidaan vastata EU:n kohtaamiin haasteisiin ja tehtäviin;  

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 216
7 kohta

(7 kohdasta tulee 8 kohta)

7. uskoo sopimuksen luovan vakaat (poistetaan) puitteet, jotka mahdollistavat unionin 
tulevan jatkokehityksen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Tarkistus 217
7 kohta

7. uskoo sopimuksen luovan vakaat (poistetaan) puitteet muodostamalla perustat 
unionin lisäkehitykselle tulevaisuudessa;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Duff

Tarkistus 218
7 kohta

7. uskoo Lissabonin sopimuksen luovan vakaat ja kestävät puitteet Euroopan unionin 
laajentumiselle ja syventymiselle entisestään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 219
8 kohta

8. hylkää sopimuksen ja toivoo kaikkien unionin jäsenvaltioiden tekevän samoin, koska 
sillä kierretään Ranskan ja Alankomaiden demokraattisesti ilmaisemaa hylkäystä ja 
koska siitä olisi joka tapauksessa pitänyt järjestää kansanäänestys kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 220
8 kohta

8. kannattaa sopimusta ja toivoo kaikkien unionin jäsenvaltioiden voivan varmistaa sen 
ratifioinnin 1. tammikuuta 2009 mennessä siten, että kansalaiset voivat osallistua 
kansanäänestykseen tässä Euroopan yhdentymisvaiheen tärkeässä vaiheessa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andreas Mölzer

Tarkistus 221
8 kohta

8. ei siksi kannata sopimusta eikä sen täytäntöönpanotapaa ja toivoo, että siitä 
järjestetään kansanäänestys kaikissa unionin jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 222
8 kohta

8. kannattaa sopimusta ja toivoo kaikkien unionin jäsenvaltioiden voivan varmistaa sen 
ratifioinnin hyvissä ajoin, jotta se voisi tulla voimaan 1. tammikuuta 2009 
(poistetaan);

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 223
8 kohta

(8 kohdasta tulee 7 kohta)

8. kannattaa sopimusta ja toivoo kaikkien unionin jäsenvaltioiden voivan varmistaa sen 
ratifioinnin ajoissa niin, että se tulee voimaan 1. tammikuuta 2009 (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 224
8 kohta

8. kannattaa sopimusta ja toivoo kaikkien unionin jäsenvaltioiden voivan varmistaa sen 
niin ajoissa, että se tulee voimaan 1. tammikuuta 2009 (poistetaan);

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 225
8 kohta

8. kannattaa sopimusta ja korostaa, että kaikkien unionin jäsenvaltioiden on voitava
varmistaa sen ratifiointi 1. tammikuuta 2009 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 226
8 a kohta (uusi)

8 a. muistuttaa, että Euroopan parlamentti saa Lissabonin sopimuksella 
perustamissopimuksen tulevia muutoksia koskevan aloiteoikeuden ja että se aikoo 
käyttää oikeutta, kun Euroopan unionin uudet haasteet sitä edellyttävät;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 227
9 kohta

9. on tietoinen, että aiempia sopimuksia muuttava sopimus on väkisinkin kodifioitua 
sopimusta epäselvempi ja vaikeaselkoisempi, mutta odottaa Lissabonin sopimuksella 
muutettujen konsolidoitujen sopimusten ja yleisemmin primaarioikeuden noin 
3 000 sivun, jotka ovat voimassa 18 sopimuksen ja säännöksen nojalla ja joilla on 
sama oikeudellinen arvo, pikaista julkistamista, sillä ne tarjoavat kansalaisille entistä 
selkeämmän unionin perusasiakirjan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 228
9 kohta

9. on tietoinen, että aiempia sopimuksia muuttava sopimus on väkisinkin kodifioitua 
sopimusta epäselvempi ja vaikeaselkoisempi; vaatii siksi Lissabonin sopimuksella 
muutettujen konsolidoitujen sopimusten pikaista julkistamista, sillä ne tarjoaisivat 
kansalaisille entistä selkeämmän unionin perusasiakirjan;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Costas Botopoulos

Tarkistus 229
9 kohta

9. on tietoinen, että aiempia sopimuksia muuttava sopimus on väkisinkin kodifioitua 
sopimusta epäselvempi ja vaikeaselkoisempi, ja pyytää Lissabonin sopimuksella 
muutettujen konsolidoitujen sopimusten mahdollisimman pikaista julkistamista, sillä 
ne tarjoavat kansalaisille entistä selkeämmän unionin perusasiakirjan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 230
9 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 231
10 kohta

10. toistaa pyyntönsä, että niin EU:n toimielimet kuin kansalliset viranomaisetkin pyrkivät 
vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti mahdollisuuksiensa rajoissa 
tiedottamaan Euroopan kansalaisille selkeästi ja puolueettomasti sopimuksen 
sisällöstä; painottaa, että selkeä ja puolueeton tiedottaminen tarkoittaa erityisesti 
sitä, että sopimuksen kannattajat ja vastustajat voivat osallistua julkisiin väittelyihin 
tasa-arvoisesti, minkä vuoksi heillä on oltava yhtä paljon tiedotusmäärärahoja ja 
takuu tasapainoisesta medianäkyvyydestä toisin kuin vuoden 2005 
kansanäänestyskampanjassa;  

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 232
10 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Tarkistus 233
10 a kohta (uusi)

10 a. toistaa kehotuksensa, että demokraattisuussyistä on varmistettava, että Lissabonin 
sopimukseen sisältyvät muutokset julkaistaan myös perustamissopimusten 
konsolidoidun versioluonnoksen muodossa;

Or. en


