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7.12.2016 A8-0366/16 

Tarkistus  16 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. on tyytyväinen siihen, että vuonna 2015 

vetoomusten käsittelyaika lyhentyi, mutta 

on kuitenkin sitä mieltä, että 

vetoomusvaliokunnan sihteeristön olisi 

välittömästi saatava enemmän teknisiä 

resursseja ja henkilöstöresursseja, jotta 

voidaan varmistaa vetoomusten 

asianmukainen käsittely, lyhentää 

käsittelyaikaa entisestään ja samalla 

varmistaa käsittelyn laatu; 

7. on tyytyväinen siihen, että vuonna 2015 

vetoomusten käsittelyaika lyhentyi 

merkittävästi, että vetoomusten 

käsiteltäväksi ottamisessa, prosessoinnissa 

ja käsittelyssä ei enää ole viivettä ja että 

vetoomusvaliokunta on ajan tasalla 

vastaanotettujen vetoomusten käsittelyssä, 

mutta on kuitenkin sitä mieltä, että 

vetoomusvaliokunnan sihteeristön olisi 

välittömästi saatava enemmän teknisiä 

resursseja ja henkilöstöresursseja, jotta 

voidaan varmistaa vetoomusten 

asianmukainen käsittely, lyhentää 

käsittelyaikaa entisestään ja samalla 

varmistaa käsittelyn laatu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Tarkistus  17 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että komissio osallistuu ja 

sitoutuu vetoomusprosessiin ja vastaa 

mahdollisimman lyhyessä ajassa uusiin 

vetoomuksiin, joita parlamentti sille 

välittää; toteaa, että komission vastaukset 

ovat yleensä yksityiskohtaisia ja koskevat 

vetoomuksia, jotka kuuluvat sen 

toimivaltaan; muistuttaa kuitenkin, että 

monissa tapauksissa komissio ei anna uusia 

tietoja vastatessaan vetoomuksiin, joiden 

uudelleentarkastelua on pyydetty niiden 

tilaa ja sisältöä koskeneen muutoksen 

vuoksi; pitää valitettavina tapauksia, joissa 

komissio keskittyy olennaiselta osalta vain 

menettelynäkökohtiin eikä käsittele asian 

sisältöä; muistuttaa komissiota siitä, että 

vetoomusten, joissa tuodaan esiin unionin 

lainsäädännön mahdollinen rikkominen, 

käsittely voidaan lopettaa ainoastaan sen 

jälkeen, kun asianmukainen analyysi on 

saatu päätökseen; panee merkille, että 

komissio on sitoutunut lähettämään 

pääsääntöisesti toimivaltaisia virkamiehiä 

vetoomusvaliokunnan kokouksiin ja että 

vetoomusten käsittelyn yleinen laatu 

paranee, kun keskustelussa on läsnä 

mahdollisimman korkeita komission 

virkamiehiä; pitää valitettavana, että 

valiokuntakokouksissa komission 

vastaukset rajoittuvat yleensä valiokunnalle 

lähetetyn virallisen vastauksen sisältöön 

9. pitää myönteisenä, että komissio 

osallistuu ja sitoutuu vetoomusprosessiin ja 

vastaa mahdollisimman lyhyessä ajassa 

uusiin vetoomuksiin, joita parlamentti sille 

välittää; toteaa, että komission vastaukset 

ovat yleensä yksityiskohtaisia ja koskevat 

vetoomuksia, jotka kuuluvat sen 

toimivaltaan; muistuttaa kuitenkin, että 

monissa tapauksissa komissio ei anna uusia 

tietoja vastatessaan vetoomuksiin, joiden 

uudelleentarkastelua on pyydetty niiden 

tilaa ja sisältöä koskeneen muutoksen 

vuoksi; pitää valitettavina tapauksia, joissa 

komissio keskittyy olennaiselta osalta vain 

menettelynäkökohtiin eikä käsittele asian 

sisältöä; muistuttaa komissiota siitä, että 

vetoomusten, joissa tuodaan esiin unionin 

lainsäädännön mahdollinen rikkominen, 

käsittely voidaan lopettaa ainoastaan sen 

jälkeen, kun asianmukainen analyysi on 

saatu päätökseen; pitää myönteisenä, että 

komissio on sitoutunut lähettämään 

pääsääntöisesti toimivaltaisia virkamiehiä 

vetoomusvaliokunnan kokouksiin ja että 

vetoomusten käsittelyn yleinen laatu 

paranee, kun keskustelussa on läsnä 

mahdollisimman korkeita komission 

virkamiehiä; pitää valitettavana, että 

valiokuntakokouksissa komission 

vastaukset rajoittuvat yleensä valiokunnalle 

lähetetyn virallisen vastauksen sisältöön 
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eikä niissä esitetä minkäänlaisia uusia tai 

merkityksellisiä tietoja, joiden avulla 

voitaisiin ratkaista esille otetut 

kysymykset; toteaa, että kirjalliset 

vastaukset otetaan aidosti huomioon, 

samoin kuin vetoomusvaliokunnan 

suullisissa keskusteluissa esitetyt 

selitykset; 

eikä niissä esitetä minkäänlaisia uusia tai 

merkityksellisiä tietoja, joiden avulla 

voitaisiin ratkaista esille otetut 

kysymykset; pitää myönteisenä, että 

kirjalliset vastaukset otetaan aidosti 

huomioon, samoin kuin 

vetoomusvaliokunnan suullisissa 

keskusteluissa esitetyt selitykset; 

Or. en 

 

 


