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Tarkistus 1
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden 
valiokunnan mietinnön sekä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan lausunnon
(A6-0000/2008),

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

Or. de

Tarkistus 2
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että todistusoikeus on 
arkaluontoinen asia monissa 
jäsenvaltioissa ja että se voi silloin tällöin 
herättää jopa perustuslaillisia kysymyksiä,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 3
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että asetusta (EY) 
N:o 1206/2001 ei ole sovellettu niin 
tehokkaasti kuin sitä olisi voitu soveltaa, 
ja että siksi on toteutettava lisätoimia 
jäsenvaltioiden tuomioistuimien 
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yhteistyön parantamiseksi todisteiden 
vastaanottamisessa ja asetuksen tehon 
lisäämiseksi,

Or. de

Tarkistus 4
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että asetuksella on 
suurelta osin saavutettu sen tavoite: 
yhteistyötä on yksinkertaistettu 
tuomioistuinten välisellä suoralla 
viestinnällä ja standardilomakkeita 
käyttämällä,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 5
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että komissio on 
pyrkinyt varmistamaan, että oikeusalalla 
toimivat henkilöt tuntevat asetuksen 
paremmin, jakamalla 50 000 kopiota 
käsikirjasta vuoden 2006 lopussa / vuoden 
2007 alussa,

D. ottaa huomioon, että komissio huolehti 
siitä, että jäsenvaltioille jaettiin vuoden 
2006 lopussa / vuoden 2007 alussa 
yhteensä 50 000 kopiota käsikirjasta, 
mutta että tämä tehtiin aivan liian 
myöhään ja että siksi on toteutettava 
lisätoimia, joilla tiedotetaan asetuksesta 
paremmin menettelyyn osallistuville 
toimijoille, erityisesti tuomioistuimille ja 
asianajajille,

Or. de
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Tarkistus 6
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että huomattavasti 
vähemmällä kuin puolella jäsenvaltioista
on käytettävissään videokonferenssilaitteet 
ja että komissio toteaa, että nykyaikaisia 
viestintävälineitä "edelleen käytetään 
varsin harvoin",

F. ottaa huomioon, että vain harvoilla 
jäsenvaltioilla on käytettävissään 
videokonferenssilaitteet ja että jäsenvaltiot 
eivät samalla edistä riittävästi 
nykyaikaista viestintätekniikkaa ja ettei 
komissiokaan tee asiaa koskevia 
konkreettisia parannusehdotuksia,

Or. de

Tarkistus 7
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. yhtyy komission näkemykseen siitä, että 
asetusta ei toistaiseksi tarvitse tarkistaa 
komission kertomuksen pohjalta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 8
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. arvostelee sitä, että komissio antoi 
yllä mainitun kertomuksen vasta 5. 
joulukuuta 2007, vaikka se olisi asetuksen 
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(EY) N:o 1206/2001 23 artiklan mukaan 
pitänyt antaa 1. tammikuuta 2007 
mennessä;

Or. de

Tarkistus 9
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että se tosiasia, että vähemmällä 
kuin puolella jäsenvaltioista on
käytettävissään videokonferenssilaitteet ja 
että komissio toteaa, että nykyaikaisia 
viestintävälineitä "edelleen käytetään 
varsin harvoin" vahvistavat parlamentin 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
äskettäin suosittelemien Euroopan 
sähköisen oikeudenkäytön strategiaa 
koskevien suunnitelmien oikeutuksen; 
kehottaa jäsenvaltioita myöntämään 
enemmän varoja modernin 
viestintätekniikan käyttöön ottamiseen 
tuomioistuimissa sekä tuomarien 
kouluttamiseen käyttämään tätä tekniikkaa;

5. katsoo, että se tosiasia, että monilla 
jäsenvaltioilla ei vielä ole käytettävissään 
videokonferenssilaitteita ja että komissio 
toteaa, että nykyaikaisia viestintävälineitä 
"edelleen käytetään varsin harvoin" 
vahvistavat parlamentin oikeudellisten 
asioiden valiokunnan äskettäin 
suosittelemien Euroopan sähköisen 
oikeudenkäytön strategiaa koskevien 
suunnitelmien oikeutuksen; kehottaa 
jäsenvaltioita myöntämään enemmän 
varoja modernin viestintätekniikan 
käyttöön ottamiseen tuomioistuimissa sekä 
tuomarien kouluttamiseen käyttämään tätä 
tekniikkaa ja kehottaa komissiota 
esittämään konkreettisia ehdotuksia 
tilanteen parantamiseksi;

Or. de

Tarkistus 10
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että se tosiasia, että vähemmällä 
kuin puolella jäsenvaltioista on 

5. katsoo, että se tosiasia, että vähemmällä 
kuin puolella jäsenvaltioista on 
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käytettävissään videokonferenssilaitteet ja 
että komissio toteaa, että nykyaikaisia 
viestintävälineitä "edelleen käytetään 
varsin harvoin" vahvistavat parlamentin 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
äskettäin suosittelemien Euroopan 
sähköisen oikeudenkäytön strategiaa 
koskevien suunnitelmien oikeutuksen; 
kehottaa jäsenvaltioita myöntämään 
enemmän varoja modernin 
viestintätekniikan käyttöön ottamiseen 
tuomioistuimissa sekä tuomarien 
kouluttamiseen käyttämään tätä tekniikkaa;

käytettävissään videokonferenssilaitteet ja 
että komissio toteaa, että nykyaikaisia 
viestintävälineitä "edelleen käytetään 
varsin harvoin" vahvistavat parlamentin 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
äskettäin suosittelemien Euroopan 
sähköisen oikeudenkäytön strategiaa 
koskevien suunnitelmien oikeutuksen; 
kehottaa jäsenvaltioita myöntämään 
enemmän varoja modernin 
viestintätekniikan käyttöön ottamiseen 
tuomioistuimissa sekä tuomarien 
kouluttamiseen käyttämään tätä tekniikkaa; 
katsoo, että on mahdollisimman pikaisesti 
taattava, että Euroopan unioni antaa 
riittävästi apua ja taloudellista tukea;

Or. ro

Tarkistus 11
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee huolestuneena merkille komission 
havainnon, että "on myös suuri määrä 
tapauksia", joissa asetuksen 10 artiklan 1 
kohdassa vahvistettu 90 päivän määräaika 
todisteiden vastaanottamista koskevien 
pyyntöjen täyttämiselle ylitetään ja että 
"joissakin tapauksissa aikaa tarvitaan jopa 
yli kuusi kuukautta"; onnittelee uusia 
jäsenvaltioita siitä, että ne pyrkivät 
täyttämään tämän vaatimuksen, ja katsoo, 
että paras tapa varmistaa, että pyyntöjen 
täyttämiselle asetettua 90 päivän 
määräaikaa noudatetaan, on, että 
jäsenvaltioiden oikeusministerit edistävät 
käsikirjan jakelua niiden 50 000 kopion 
lisäksi, jotka jaettiin vuoden 2006 alussa / 
vuoden 2007 lopussa;

7. panee huolestuneena merkille komission 
havainnon, että "on myös suuri määrä 
tapauksia", joissa asetuksen 10 artiklan 1 
kohdassa vahvistettu 90 päivän määräaika 
todisteiden vastaanottamista koskevien 
pyyntöjen täyttämiselle ylitetään ja että 
"joissakin tapauksissa aikaa tarvitaan jopa 
yli kuusi kuukautta"; kehottaa komissiota 
esittämään mahdollisimman pian 
konkreettisia ehdotuksia toimiksi, joilla 
tämä ongelma voidaan ratkaista, ja toteaa 
että tällöin olisi myös pohdittava 
mahdollisuutta perustaa oikeudelliseen 
verkkoon valituselin tai nimetä 
yhteyshenkilö;

Or. de



PE418.325v01-00 8/8 AM\763981FI.doc

FI

Tarkistus 12
Hans-Peter Mayer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota antamaan muun 
muassa sähköisen oikeudenkäytön 
strategian yhteydessä käytännön tukea 
niille toimille, jotka se katsoo 
tarpeellisiksi asetukseen sisältyvien 
mahdollisuuksien käyttämiseksi 
siviilioikeuden parantamiseen kansalaisten, 
yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja 
tuomarien hyväksi;

8. arvostelee sitä, että komissio toteamalla 
että todisteiden vastaanottaminen on joka 
suhteessa parantunut asetuksen (EY) N:o 
1206/2001 johdosta, antaa väärän kuvan 
tilanteesta; kehottaa siksi komissiota
ponnistelemaan lujemmin tukeakseen
muun muassa sähköisen oikeudenkäytön 
strategian yhteydessä toimia asetukseen 
sisältyvien mahdollisuuksien käyttämiseksi 
siviilioikeuden parantamiseen kansalaisten, 
yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja 
tuomarien hyväksi;

Or. de
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