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8.11.2017 A8-0328/1 

Tarkistus  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. pyytää komissiota lisäämään 

avoimuutta ja helpottamaan asiakirjoihin 

tutustumista ja tietojen saantia, erityisesti 

EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen 

vetoomusten sekä EU Pilot -menettelyjen 

ja jo suljettujen rikkomismenettelyjen 

osalta; tähdentää, että komission on tärkeää 

seurata säännöllisesti parlamentin toimia; 

kannustaa jatkamaan oikeusasiamiehen 

strategista tutkimusta komission tavasta 

käsitellä rikkomuksia koskevia kanteluita 

EU Pilot -menettelyissä ja kehottaa 

oikeusasiamiestä pysymään 

määrätietoisena ja tarkkaavaisena asian 

tutkinnassa vuonna 2017; 

14. pyytää komissiota varmistamaan 

täyden avoimuuden, asiakirjoihin 

tutustumisen ja tietojen saannin, 

erityisesti EU Pilot -menettelyistä 

vastaanotettujen vetoomusten sekä EU 

Pilot -menettelyjen ja jo suljettujen 

rikkomismenettelyjen osalta; tähdentää, 

että komission on tärkeää seurata 

säännöllisesti parlamentin toimia; 

kannustaa jatkamaan oikeusasiamiehen 

strategista tutkimusta komission tavasta 

käsitellä rikkomuksia koskevia kanteluita 

EU Pilot -menettelyissä ja kehottaa 

oikeusasiamiestä pysymään 

määrätietoisena ja tarkkaavaisena asian 

tutkinnassa vuonna 2017; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Tarkistus  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. pitää erittäin valitettavina jatkuvia 

viivästyksiä rikkomusmenettelyssä NIF 

2014/4231, joka koskee määräaikaisten 

työsopimusten väärinkäyttöä 

julkishallinnossa Italiassa direktiivin 

1999/70/EY vastaisesti; kehottaa 

oikeusasiamiestä tehostamaan 

pyrkimyksiään tässä asiassa kansalaisten 

oikeuksien suojaamiseksi tehokkaasti;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Tarkistus  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kiittää oikeusasiamiehen 

määrätietoisuutta mahdollisimman suuren 

avoimuuden saavuttamiseksi EU:n 

päätöksentekoprosessissa; korostaa, että on 

seurattava, missä määrin oikeusasiamiehen 

suosituksia trilogineuvottelujen 

avoimuudesta pannaan täytäntöön; 

kehottaa neuvostoa ja komissiota 

julkaisemaan aiheellisia tietoja 

trilogineuvotteluissa tehdyistä päätöksistä; 

muistuttaa edelleen, että 

kauppasopimuksissa ja -neuvotteluissa 

tarvitaan täysimittaista ja tehostettua 

avoimuutta, ja kehottaa oikeusasiamiestä 

jatkamaan avoimuuden valvomista kaikissa 

kauppasopimusneuvotteluissa EU:n ja 

kolmansien maiden välillä ja ottamaan 

huomioon, että tällä ei tulisi heikentää 

EU:n neuvotteluasemaa;  

15. kiittää oikeusasiamiehen 

määrätietoisuutta mahdollisimman suuren 

avoimuuden saavuttamiseksi EU:n 

päätöksentekoprosessissa; korostaa, että on 

seurattava, missä määrin oikeusasiamiehen 

suosituksia trilogineuvottelujen 

avoimuudesta pannaan täytäntöön; 

kehottaa neuvostoa ja komissiota 

julkaisemaan kaikki aiheelliset tiedot 

trilogineuvotteluissa tehdyistä päätöksistä; 

muistuttaa edelleen, että 

kauppasopimuksissa ja -neuvotteluissa 

tarvitaan täysimittaista ja tehostettua 

avoimuutta, ja kehottaa oikeusasiamiestä 

jatkamaan avoimuuden valvomista kaikissa 

kauppasopimusneuvotteluissa EU:n ja 

kolmansien maiden välillä; 

Or. en 



 

AM\1138889FI.docx  PE611.534v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.11.2017 A8-0328/4 

Tarkistus  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. vaatii suurempaa avoimuutta EU:n 

taloutta ja rahoitusta koskevaan 

päätöksentekoprosessiin erityisesti 

Euroopan keskuspankin toteuttaman 

pankkivalvonnan osalta; tukee lisäksi 

oikeusasiamiehen suosituksia EIP:n 

pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan 

avoimuuden lisäämisestä ja niiden omien 

sisäisten eettisten sääntöjen 

vahvistamisesta, ja samanaikaisesti tukee 

hänen viimeaikaisia toimiaan tässä asiassa 

ja sitä, että asetusta (EY) N:o 1049/2001 ei 

sovelleta euroryhmään, koska se ei ole 

perussopimuksissa tarkoitettu toimielin tai 

elin; kehottaa noudattamaan 

oikeusasiamiehen suosituksia EIP:n 

valitusmekanismia koskevasta 

tarkistuksesta (EIP:n valitusmekanismi) ja 

korostaa, että valitusmekanismin 

riippumattomuus on tärkeää; kehottaa 

oikeusasiamiestä ottamaan aktiivisemman 

roolin sen varmistamisessa, että uusi EIP:n 

valitusmekanismi on uskottava ja tehokas 

noudattaen toiminnallisen 

riippumattomuuden, avoimuuden, 

saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 

riittävien resurssien periaatteita; 

17. vaatii täyttä avoimuutta EU:n 

taloutta ja rahoitusta koskevaan 

päätöksentekoprosessiin erityisesti 

Euroopan keskuspankin toteuttaman 

pankkivalvonnan osalta; tukee lisäksi 

oikeusasiamiehen suosituksia EIP:n 

pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan 

avoimuuden lisäämisestä ja niiden omien 

sisäisten eettisten sääntöjen 

vahvistamisesta, ja samanaikaisesti tukee 

hänen viimeaikaisia toimiaan tässä asiassa 

ja sitä, että asetusta (EY) N:o 1049/2001 ei 

sovelleta euroryhmään, koska se ei ole 

perussopimuksissa tarkoitettu toimielin tai 

elin; kehottaa noudattamaan 

oikeusasiamiehen suosituksia EIP:n 

valitusmekanismia koskevasta 

tarkistuksesta (EIP:n valitusmekanismi) ja 

korostaa, että valitusmekanismin 

riippumattomuus on tärkeää; kehottaa 

oikeusasiamiestä ottamaan aktiivisemman 

roolin sen varmistamisessa, että uusi EIP:n 

valitusmekanismi on uskottava ja tehokas 

noudattaen toiminnallisen 

riippumattomuuden, avoimuuden, 

saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 

riittävien resurssien periaatteita; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Tarkistus  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. tukee oikeusasiamiehen 

sitoutuneisuutta EU:n lobbaustoiminnan 

avoimuuden parantamiseen ja kehottaa 

komissiota noudattamaan täysimittaisesti 

oikeusasiamiehen ehdotuksia EU:n 

avoimuusrekisterin parantamisesta ja 

muuttamisesta pakolliseksi kaikkien 

unionin toimielinten ja virastojen tärkeäksi 

avoimuuskeskiöksi; korostaa, että olisi 

toteutettava selkeitä toimia ja kehitettävä 

johdonmukainen ja tehokas työaikataulu; 

painottaa, että on tärkeää lisätä avoimuutta, 

myös rahoitusta koskevien tietojen, 

eturyhmien ja taloudellisten etujen osalta;  

22. tukee oikeusasiamiehen 

sitoutuneisuutta EU:n lobbaustoiminnan 

avoimuuden parantamiseen ja kehottaa 

komissiota noudattamaan täysimittaisesti 

oikeusasiamiehen ehdotuksia EU:n 

avoimuusrekisterin parantamisesta ja 

muuttamisesta täysin pakolliseksi ja 

oikeudellisesti sitovaksi kaikkien unionin 

toimielinten, virastojen ja edunvalvojien 

tärkeäksi avoimuuskeskiöksi; korostaa, että 

olisi toteutettava selkeitä toimia ja 

kehitettävä johdonmukainen ja tehokas 

työaikataulu EU:n säädöksen 

hyväksymistä varten; painottaa, että on 

tärkeää soveltaa täyttä avoimuutta, myös 

rahoitusta koskevien tietojen, eturyhmien 

ja taloudellisten etujen osalta;  

Or. en 

 

 


