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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että kukin vetoomus on 

arvioitava huolellisesti, tehokkaasti, 

ripeästi ja avoimesti erikseen ja sitä on 

käsiteltävä siten, että huolehditaan 

vetoomusvaliokunnan jäsenten 

osallistumisoikeuksista; katsoo, että 

vetoomuksen esittäjän on saatava lyhyessä 

ajassa vastaus, jossa ilmoitetaan joko syyt 

vetoomuksen käsittelyn päättämiseen tai 

toteutetut jatko-, täytäntöönpano- tai 

valvontatoimenpiteet; ottaa huomioon, että 

unionin, jäsenvaltioiden ja aluehallintojen 

on parannettava institutionaalista 

koordinointia, jotta vetoomuksia voitaisiin 

käsitellä ripeästi; 

O. katsoo, että kukin vetoomus on 

arvioitava huolellisesti, tehokkaasti, 

ripeästi ja avoimesti erikseen ja sitä on 

käsiteltävä siten, että huolehditaan 

vetoomusvaliokunnan jäsenten 

osallistumisoikeuksista ja noudatetaan 

parlamentin pääsihteerin vuonna 2014 

käyttöön ottamaa vetoomuksiin 

sovellettavaa selkeää hallintomenettelyä, 

jolla viime kädessä varmistetaan, että 

kansalaiset saavat kirjallisina annetut 

realistiset tulokset yhdeksän kuukauden 

kuluessa sen sijaan, että heille 

annettaisiin turhia toiveita antamalla 

vetoomusten käsittelyn laahata parikin 

vuotta, kuten aiemmin oli tapana; katsoo, 

että vetoomuksen esittäjän on saatava 

lyhyessä ajassa vastaus, jossa ilmoitetaan 

joko syyt vetoomuksen käsittelyn 

päättämiseen tai toteutetut jatko-, 

täytäntöönpano- tai valvontatoimenpiteet; 

ottaa huomioon, että unionin, 

jäsenvaltioiden ja aluehallintojen on 

parannettava institutionaalista 

koordinointia, jotta vetoomuksia voitaisiin 

käsitellä ripeästi; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa vetoomusvaliokunnan työtä, 

joka mahdollistaa sen, että unionin 

kansalaiset ja asukkaat voivat osallistua 

jossakin määrin oikeuksiensa 

puolustamiseen ja edistämiseen ja että 

unionin säännöksiä voidaan 

asianmukaisesti valvoa, koska vetoomusten 

ansiosta kansalaisten huolenaiheista ollaan 

tietoisia ja heidän perustellut valituksensa 

voidaan ratkaista kohtuullisessa ajassa; 

toteaa jälleen, että parempi 

institutionaalinen koordinointi unionin, 

jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla sekä 

muiden elinten kanssa on erittäin tärkeää, 

jos vetoomuksissa esitettyihin aiheisiin 

aiotaan puuttua ripeästi; 

1. korostaa vetoomusvaliokunnan työtä, 

joka mahdollistaa sen, että unionin 

kansalaiset ja asukkaat voivat osallistua 

jossakin määrin oikeuksiensa 

puolustamiseen ja edistämiseen ja että 

unionin säännöksiä voidaan 

asianmukaisesti valvoa, koska vetoomusten 

ansiosta kansalaisten huolenaiheista ollaan 

tietoisia ja heidän perustellut valituksensa 

voidaan ratkaista kohtuullisessa ajassa; 
huomauttaa, että on tärkeää noudattaa 

parlamentin pääsihteerin vuonna 2014 

toteuttamaa hallintouudistusta, johon sisältyi 

vaatimus, että käsiteltäväksi hyväksytyistä 

vetoomuksista, joista on keskusteltava, 

keskusteltaisiin valiokunnassa viimeistään 

yhdeksän kuukauden kuluttua vetoomuksen 

esittämisestä; toteaa jälleen, että parempi 

institutionaalinen koordinointi unionin, 

jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla sekä 

muiden elinten kanssa on erittäin tärkeää, 

jos vetoomuksissa esitettyihin aiheisiin 

aiotaan puuttua ripeästi; 

Or. en 

 

 


