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5.12.2018 A8-0404/4 

Tarkistus  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat vuonna 2017 

(2018/2104(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. toteaa, että aktiivinen 

osallistuminen on mahdollista ainoastaan, 

jos on olemassa demokraattinen ja avoin 

prosessi, joka tarjoaa parlamentille ja 

vetoomusvaliokunnalle mahdollisuuden 

työskennellä kansalaislähtöisesti ja 

mielekkäästi; katsoo, että tämä edellyttää, 

että pyritään jatkuvasti parantamaan 

vuorovaikutusta vetoomusten esittäjien 

kanssa, seuraamaan ja hyödyntämään 

muun muassa uuden teknisen kehityksen 

täytäntöönpanoa sekä parantamaan 

vuorovaikutusta muiden asianomaisten 

kansalaisten ja asukkaiden, kuten 

vetoomusten tukijoiden, kanssa 

vetoomusportaalin kautta; 

J. toteaa, että kansalaisten 

tehokkaampi aktiivinen osallistuminen 

voidaan saavuttaa ainoastaan täysin 

demokraattisen EU:n hallinnon avulla, 

jolla varmistetaan täysi avoimuus, 

perusoikeuksien tehokas suojelu, 

kansalaisten suora osallistuminen 

päätöksentekoprosesseihin ja kansalaisten 

huolenaiheiden ottaminen 

asianmukaisesti huomioon EU:n 

poliittisella asialistalla; katsoo, että täysin 

demokraattinen ja avoin hallinto myös 

tarjoaa parlamentille ja 

vetoomusvaliokunnalle mahdollisuuden 

työskennellä kansalaislähtöisemmin ja 

mielekkäämmin; katsoo, että on pyrittävä 

jatkuvasti parantamaan vuorovaikutusta 

vetoomusten esittäjien sekä muiden 

asianomaisten kansalaisten ja asukkaiden, 

kuten vetoomusten tukijoiden, kanssa 

vetoomusportaalin kautta, ja seuraamaan 

ja hyödyntämään muun muassa uuden 

teknisen kehityksen täytäntöönpanoa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Tarkistus  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat vuonna 2017 

(2018/2104(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

U. toteaa, että vetoomusvaliokunta 

pitää eurooppalaista kansalaisaloitetta 

tärkeänä suoran ja osallistuvan 

demokratian välineenä, joka antaisi – jos 

se otetaan vakavasti – kansalaisille 

mahdollisuuden osallistua aktiivisesti 

unionin toimintapolitiikkojen ja 

lainsäädännön muotoiluun; 

U. toteaa, että vetoomusvaliokunta 

pitää eurooppalaista kansalaisaloitetta 

tärkeänä suoran ja osallistuvan 

demokratian välineenä; katsoo, että sen 

varmistamiseksi, että kansalaisille 

annetaan mahdollisuus osallistua 

aktiivisemmin unionin 

toimintapolitiikkojen ja lainsäädännön 

muotoiluun eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen kautta, nykyisten EU:n 

perussopimusten tarkistaminen on 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, 

että Euroopan kansalaisten 

menestyksekkäiden aloitteiden osalta 

toteutetaan lainsäädännöllisiä 

jatkotoimia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Tarkistus  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat vuonna 2017 

(2018/2104(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että vetoomukset ovat 

parlamentille ja muille unionin 

toimielimille sekä mahdollisuus että haaste, 

koska ne mahdollistavat suoran 

vuoropuhelun unionin kansalaisten ja 

asukkaiden kanssa, erityisesti tilanteessa, 

jossa EU:n oikeuden soveltamisella on 

heihin vaikutusta ja he etsivät tehokasta ja 

vaikuttavaa muutoksenhakumekanismia; 

2. painottaa, että vetoomukset ovat 

parlamentille ja muille unionin 

toimielimille sekä mahdollisuus että haaste, 

koska ne mahdollistavat suoran 

vuoropuhelun unionin kansalaisten ja 

asukkaiden kanssa, erityisesti tilanteessa, 

jossa EU:n oikeuden soveltamisella on 

heihin vaikutusta ja he etsivät tehokasta ja 

vaikuttavaa muutoksenhakumekanismia; 

korostaa, että EU:n toimielinten ja 

jäsenvaltioiden on tehtävä toimivaltansa 

puitteissa kaikkensa nopeiden ja 

tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi 

vetoomuksen esittäjien esille ottamiin 

kysymyksiin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Tarkistus  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat vuonna 2017 

(2018/2104(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. painottaa, että on tärkeää lisätä 

tietoisuutta jatkuvan julkisen keskustelun 

kautta ja laajentaa tietämystä EU:n 

nykyisestä toimivallasta, sen toiminnasta ja 

sen tulevista parannustarpeista, jotta 

voidaan varmistaa, että kansalaiset ja 

asukkaat saavat riittävästi tietoa siitä, 

millä tasolla päätökset tehdään, jotta he 

voivat osallistua keskusteluihin 

mahdollisista uudistuksista ja estää 

ilmiön, jossa joissakin vastuuttomissa 

jäsenvaltioissa syytetään kaikesta 

”Brysseliä”; katsoo, että laajempi julkinen 

keskustelu EU:sta sekä parempi valistus ja 

tiedotus ja raportointi tiedotusvälineissä 

vähentäisi niiden vetoomusten määrää, 

joita ei voida hyväksyä käsiteltäväksi, 

koska kansalaiset ja asukkaat olisivat 

paremmin tietoisia unionin toimivallasta; 

toteaa, että sellaisenkin vetoomuksen aihe, 

jota ei voida hyväksyä käsiteltäväksi, voi 

olla merkittävä poliittisessa 

päätöksenteossa, vaikka se jäisikin 

valiokunnan toimivallan ulkopuolelle; 

3. painottaa, että on tärkeää käydä 

jatkuvaa julkista keskustelua ja laajentaa 

tietämystä EU:n nykyisestä toimivallasta, 

sen toiminnasta ja sen tulevaisuudesta, 

jotta voidaan lisätä tietoisuutta siitä, että 

on kiireellisesti otettava käyttöön täysin 

demokraattinen EU:n hallinto, jolla 

varmistetaan täysi avoimuus, 

perusoikeuksien tehokas suojelu, 

kansalaisten suora osallistuminen 

päätöksentekoprosesseihin ja kansalaisten 

huolenaiheiden asianmukainen 

huomioonottaminen unionin asialistalla; 

katsoo, että kansalaisten ja asukkaiden on 

osallistuttava suoraan ja aktiivisesti 

keskusteluihin ja mahdollisiin uudistuksia 

koskeviin päätöksentekoprosesseihin; 

katsoo, että laajempi julkinen keskustelu 

EU:sta sekä parempi valistus ja tiedotus ja 

raportointi tiedotusvälineissä lisäisi yleisön 

tietoisuutta oikeudesta esittää Euroopan 

parlamentille vetoomus, mikä parantaisi 

tietämystä unionin toimivallasta ja sen 

kohtaamista ongelmista; toteaa, että 

sellaisenkin vetoomuksen aihe, jota ei 

voida hyväksyä käsiteltäväksi, voi olla 

merkittävä poliittisessa päätöksenteossa, 

vaikka se jäisikin valiokunnan toimivallan 

ulkopuolelle; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Tarkistus  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat vuonna 2017 

(2018/2104(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. painottaa, että eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen olisi oltava sekä avoin 

että tehokas, jotta se toimisi merkittävänä 

aktiivisen kansalaisuuden ja julkisen 

osallistumisen välineenä; pitää 

valitettavana, että näin ei ole tapahtunut 

aikaisemmin ja että aiemmin hyväksyttyjen 

aloitteiden perusteella ei ole toteutettu 

konkreettisia lainsäädäntötoimia; panee 

merkille 13. syyskuuta 2017 julkaistun 

komission ehdotuksen eurooppalaisesta 

kansalaisaloitteesta annetun asetuksen 

(EU) N:o 211/201116 tarkistamisesta; 

toteaa, että viimeisin menestyksekäs 

kansalaisaloite on ”Kielletään glyfosaatti ja 

suojellaan ihmisiä ja ympäristöä 

myrkyllisiltä torjunta-aineilta”; toteaa, että 

aloitetta koskeva julkinen kuuleminen 

järjestettiin parlamentissa 20. marraskuuta 

2017; odottaa, että komissio reagoi sen 

sisältöön; vahvistaa vetoomusvaliokunnan 

sitoumuksen osallistua proaktiivisesti 

menestyksekkäitä aloitteita koskevien 

julkisten kuulemisten järjestämiseen; 

sitoutuu asettamaan tämän osallistavan 

prosessin tehokkuuden etusijalle 

toimielintasolla ja takaamaan asiamukaiset 

lainsäädännölliset jatkotoimet; 

__________________________ 

16 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1. 

26. painottaa, että eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen olisi oltava sekä avoin 

että tehokas; korostaa, että nykyisiä EU:n 

perussopimuksia on tarkistettava, jotta 

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 

voidaan tehdä merkittävä väline, jolla 

edistetään tehokkaasti aktiivista 

kansalaisuutta ja kansalaisten 

osallistumista, ja että samalla 

varmistetaan, että Euroopan kansalaisten 

aloitteet, jotka ovat menestyksellisiä, 

saavat lainsäädännöllisiä jatkotoimia; 

pitää valitettavana, että näin ei ole 

tapahtunut aikaisemmin ja että aiemmin 

hyväksyttyjen aloitteiden perusteella ei ole 

toteutettu konkreettisia lainsäädäntötoimia; 

panee merkille 13. syyskuuta 2017 

julkaistun komission ehdotuksen 

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 

annetun asetuksen (EU) N:o 211/201116 

tarkistamisesta; toteaa, että viimeisin 

menestyksekäs kansalaisaloite on 

”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan 

ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä 

torjunta-aineilta”; toteaa, että aloitetta 

koskeva julkinen kuuleminen järjestettiin 

parlamentissa 20. marraskuuta 2017; pitää 

erittäin valitettavana, että komissio ei ole 

varmistanut glyfosaatin hyväksynnän 

uusimiseen johtaneessa menettelyssä 

käytetyn tieteellisen näytön täysin avointa, 
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puolueetonta ja täsmällistä keräämistä, 

tutkimista ja julkaisemista; vahvistaa 

vetoomusvaliokunnan sitoumuksen 

osallistua proaktiivisesti menestyksekkäitä 

aloitteita koskevien julkisten kuulemisten 

järjestämiseen; sitoutuu asettamaan tämän 

osallistavan prosessin tehokkuuden 

etusijalle toimielintasolla ja takaamaan 

asiamukaiset lainsäädännölliset 

jatkotoimet; 

__________________________ 

16 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1. 

Or. en 

 

 


