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Tarkistus  1 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eurooppalainen kansalaisaloite 

2014/2257(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että eurooppalainen 

kansalaisaloite on kansalaisten uusi 

poliittinen oikeus ja Euroopan unionin 

osallistavan demokratian ainutlaatuinen 

ja innovatiivinen asialistaa luova väline, 

joka antaa kansalaisille mahdollisuuden 

toimia aktiivisessa roolissa heitä 

koskevissa hankkeissa ja prosesseissa ja 

jonka mahdollisuuksia on ehdottomasti 

hyödynnettävä täysimääräisesti ja 

huomattavasti laajennettava, jotta saadaan 

parhaat mahdolliset tulokset ja 

kannustetaan mahdollisimman monia 
EU:n kansalaisia osallistumaan Euroopan 

yhdentymisprosessin eteenpäinviemiseen; 

ottaa huomioon, että sen on oltava yksi 

EU:n painopistetavoitteista toimielintensä 

demokraattisen legitiimiyden 

vahvistamiseksi; 

A. ottaa huomioon, että eurooppalainen 

kansalaisaloite on kansalaisten uusi 

poliittinen oikeus, sen pitäisi mahdollistaa 

kansalaisille aktiivinen rooli heitä 

koskevissa hankkeissa ja prosesseissa ja 

sen mahdollisuuksia on ehdottomasti 

hyödynnettävä täysimääräisesti ja 

huomattavasti laajennettava, jotta voidaan 

vahvistaa EU:n toimielinten 

demokraattista legitiimiyttä; katsoo 

kuitenkin, ettei täysin toimivakaan 

eurooppalainen kansalaisaloite korjaa 

valtavaa demokratiavajetta, joka on 

leimannut EU:ta aivan sen alusta lähtien; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/2 

Tarkistus  2 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Eurooppalainen kansalaisaloite 

2014/2257(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että eurooppalainen 

kansalaisaloite tarjoaa kansalaisille 

poikkeuksellisen mahdollisuuden määrittää 

ja ilmaista pyrkimyksiään sekä pyytää 

EU:ta toimimaan, ja painottaa, että 

kansalaisaloitetta on edistettävä ja tuettava 

kaikin mahdollisin keinoin; panee 

kuitenkin merkille, että eurooppalaiseen 

kansalaisaloitteeseen liittyy huomattavia 

puutteita, joita on käsiteltävä ja jotka on 

ratkaistava, jotta kansalaisaloitteesta tulee 

tehokkaampi; korostaa, että eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen kaikissa tulevissa 

arvioinneissa olisi pyrittävä 

mahdollisimman suureen 

käyttäjäystävällisyyteen, sillä kyseessä on 

ensisijainen väline, jolla unionin 

kansalaiset voivat olla yhteydessä 

EU:hun; korostaa lisäksi, että oman 

äidinkielen käyttäminen on 

kansalaisoikeus, ja kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita sen vuoksi selvittämään 

vaihtoehtoja, joilla voidaan tarjota 

mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä 

kaikissa eurooppalaiseen 

kansalaisaloitteeseen liittyvässä 

toiminnassa, sillä se kannustaa kansalaisia 

osallistumiseen; pitää tärkeänä, että 

kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta, ja pitää samalla 

valitettavana, että unionin kansalaisten 

3. korostaa, että eurooppalainen 

kansalaisaloite tarjoaa kansalaisille 

poikkeuksellisen mahdollisuuden määrittää 

ja ilmaista pyrkimyksiään sekä pyytää 

EU:ta toimimaan, ja painottaa, että 

kansalaisaloitetta on edistettävä ja tuettava 

kaikin mahdollisin keinoin; korostaa 

kuitenkin, että eurooppalaiseen 

kansalaisaloitteeseen liittyy huomattavia 

puutteita, joita on käsiteltävä ja jotka on 

ratkaistava, jotta kansalaisaloitteesta tulee 

tehokkaampi eikä vain näennäisesti 

toimiva; korostaa, että eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen kaikissa tulevissa 

arvioinneissa ja muutoksissa olisi pyrittävä 

siihen, että komissio olisi vaatimukset 

täyttäneen kansalaisaloitteen jälkeen 

velvollinen esittämään jatkotoimena 

asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen; 

korostaa lisäksi, että oman äidinkielen 

käyttäminen on kansalaisoikeus, ja 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sen 

vuoksi selvittämään vaihtoehtoja, joilla 

voidaan tarjota mahdollisuus käyttää omaa 

äidinkieltä kaikissa eurooppalaiseen 

kansalaisaloitteeseen liittyvässä 

toiminnassa, sillä se kannustaa kansalaisia 

osallistumiseen; pitää tärkeänä, että 

kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta, ja pitää samalla 

valitettavana, että unionin kansalaisten 
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keskuudessa sitä tunnetaan vain vähän; 

kehottaa EU:ta tämän vuoksi järjestämään 

mainos- ja tiedotuskampanjoita, jotta 

eurooppalainen kansalaisaloite saa 

enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja 

kansalaisten keskuudessa; 

keskuudessa sitä tunnetaan vain vähän; 

kehottaa EU:ta tämän vuoksi järjestämään 

mainos- ja tiedotuskampanjoita, jotta 

eurooppalainen kansalaisaloite saa 

enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja 

kansalaisten keskuudessa; 

Or. en 

 

 


