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8.11.2017 A8-0328/11 

Tarkistus  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL-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 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 



 

AM\1138994FI.docx  PE611.534v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.11.2017 A8-0328/12 

Tarkistus  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL-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 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 
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8.11.2017 A8-0328/13 

Tarkistus  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 

2017/2126(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. toteaa jälleen kerran 

vastustavansa laaja-alaista talous- ja 

kauppasopimusta (CETA); pitää 

kauppasopimusneuvottelujen, kuten 

transatlanttista kauppa- ja 

investointikumppanuutta (TTIP) ja 

CETA:a koskevien neuvottelujen, 

avoimuuden puutteellisuutta valitettavana 

ja on miljoonien kansalaisten tavoin 

huolissaan siitä; arvostaa TTIP-

sopimuksen pysäyttämistä koskevaa 

eurooppalaista kansalaisaloitetta (Stop 

TTIP), joka on saanut yli 3,2 miljoonaa 

allekirjoitusta ja saavuttanut 

maakohtaisen äänestysrajan 

vähimmäismäärän 23 jäsenvaltiossa; 

pitää valitettavana, että komissio on 

kieltäytynyt rekisteröimästä kyseistä 

aloitetta, ja katsoo, että moista ei voida 

hyväksyä; pitää tässä yhteydessä 

myönteisenä, että Euroopan unionin 

yleinen tuomioistuin antoi 10. toukokuuta 

2017 tuomion, jossa peruttiin komission 

päätös ja todettiin, että eurooppalainen 

kansalaisaloite Stop TTIP ei merkitse 

puuttumista lainsäädäntömenettelyyn 

tavalla, jota ei voida hyväksyä, vaan kyse 

on perustellusta demokraattisen 

keskustelun käynnistämisestä ajoissa;  
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8.11.2017 A8-0328/14 

Tarkistus  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 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 

 

 


