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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

9.11.2017 A8-0328/6 

Tarkistus  6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 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 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; katsoo, että 

hallinnollisena epäkohtana voidaan pitää 

myös kohtuuttomia viivytyksiä 

käynnistettyjen rikkomusmenettelyjen ja 

EU Pilot -menettelyjen käsittelyssä tai 

lopullisen toteutuman puuttumista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.11.2017 A8-0328/7 

Tarkistus  7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 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 aiheellisia tietoja 

trilogineuvotteluissa tehdyistä päätöksistä, 

myös ennen kaikkea kunkin jäsenvaltion 

kannat eri asioihin; katsoo, että 

neuvoston työryhmien keskustelujen 

tulosten julkistamisella autettaisiin 

ymmärtämään tiettyjen päätösten 

perusteita; 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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Tarkistus  8 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. pitää myönteisenä 

oikeusasiamiehen käytännön suosituksia, 

jotka koskevat julkisten virkamiesten 

lobbaajien kanssa tapahtuvaa 

vuorovaikutusta; kehottaa oikeusasiamiestä 

lisäämään kaikkien EU:n toimielinten 

henkilöstön tietoisuutta näistä suosituksista 

koulutuksen, seminaarien ja niihin 

liittyvien tukitoimenpiteiden avulla ja 

kehottaa EU:n toimielimiä panemaan 

täytäntöön oikeusasiamiehen hyvän 

hallintotavan säännöstön ja tupakoinnin 

torjuntaa koskevan YK:n puitesopimuksen 

mukaiset avoimuutta koskevat toimet; 

26. pitää myönteisenä 

oikeusasiamiehen käytännön suosituksia, 

jotka koskevat julkisten virkamiesten 

lobbaajien kanssa tapahtuvaa 

vuorovaikutusta; kehottaa oikeusasiamiestä 

lisäämään kaikkien EU:n toimielinten 

henkilöstön tietoisuutta näistä suosituksista 

koulutuksen, seminaarien ja niihin 

liittyvien tukitoimenpiteiden avulla ja 

kehottaa EU:n toimielimiä panemaan 

täytäntöön oikeusasiamiehen hyvän 

hallintotavan säännöstön ja tupakoinnin 

torjuntaa koskevan YK:n puitesopimuksen 

mukaiset avoimuutta koskevat toimet; 

muistuttaa hyvän hallintotavan 

säännöstön saattamisesta ajan tasalle 

siten, että asiasta annetaan sitova asetus 

tämän vaalikauden aikana; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Tarkistus  9 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  29 c. kehottaa oikeusasiamiestä 

tutkimaan tarkemmin EU:n 

erillisvirastojen käytäntöjä ja erityisesti 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen ja 

Euroopan kemikaaliviraston toimia 

Monsantoa koskevien asiakirjojen 

suhteen sekä mahdollisia vaikutuksia 

salassapidon ja eturistiriitojen suhteen 

sekä yleisen maineen suhteen; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Tarkistus  10 

Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  33 b. ehdottaa EU:n oikeusasiamiehen 

ohjesäännön uudelleentarkastelua siten, 

että hänelle annettaisiin mahdollisuus 

tutkia väitettyä asetuksen (EY) N:o 

1049/2001 noudattamatta jättämistä EU:n 

toimielinten ja elinten asiakirjoihin 

tutustumisen suhteen ja tehdä päätöksiä 

asiaa koskevien asiakirjojen 

luovuttamisesta; 

Or. en 

 

 


