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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista vuonna 2017 

(2018/2104(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä 

asioista, 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 10 ja 11 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 ja 

227 artiklan, joista käy ilmi, kuinka tärkeänä perussopimuksessa pidetään unionin 

kansalaisten ja asukkaiden oikeutta kertoa huolenaiheistaan parlamentille, 

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 228 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 44 artiklan, joka koskee oikeutta 

vedota Euroopan parlamenttiin, 

– ottaa huomioon rikkomusmenettelyä koskevat SEUT-sopimuksen määräykset ja 

erityisesti sen 258 ja 260 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52, 215 ja 216 artiklan, 

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A8–0404/2018), 

A. toteaa, että vuonna 2017 vastaanotettiin 1 271 vetoomusta – vuonna 2016 luku oli 1 569 

– ja että niistä 776 (60,2 prosenttia) hyväksyttiin käsiteltäväksi; 

B. toteaa, että parlamentin vetoomusportaalin käyttäjistä 15 540 tuki yhtä tai useampaa 

vetoomusta vuonna 2017, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 902 ja vuonna 2016 

6 132 käyttäjää; toteaa, että vetoomuksia tukevien klikkausten kokonaismäärä oli 

21 955, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 18 810 ja vuonna 2015 1 329; toteaa, että 

tämä uusi tapa, jolla yleisö voi osallistua esitettyihin vetoomuksiin, on yhä yleisempi ja 

se olisi otettava huomioon; 

C. toteaa, että kolmesta eri aiheesta esitettiin lähes 250 samanlaista tai hyvin 

samankaltaista vetoomusta vuonna 2017, ja ne käsiteltiin yhdessä aiheryhmittäin; 

D. toteaa, että 67 vetoomuksella oli yksi tai useampi allekirjoittaja, 25 vetoomuksella yli 

100 allekirjoittajaa, kymmenellä vetoomuksella yli 10 000 allekirjoittajaa ja kahdella 

yli 100 000 allekirjoittajaa vuonna 2017; 

E. ottaa huomioon, että vastaanotettujen vetoomusten määrä on vaatimaton suhteessa 

EU:n kokonaisväkilukuun; toteaa, että tämä saattaa viitata siihen, että suuri osa EU:n 

kansalaisista ja asukkaista ei tiedä mahdollisuudesta hyödyntää oikeutta esittää 

vetoomuksia, kun otetaan huomioon monet mahdolliset huolenaiheet tai odotukset 
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unionin eri toiminta-aloilla; katsoo, että on tehtävä enemmän, jotta voidaan edistää 

oikeutta vedota Euroopan parlamenttiin; 

F. ottaa huomioon, että vain pieni osa EU:n kansalaisia ja asukkaita on tietoinen 

oikeudesta esittää vetoomus, mikä osoittaa, että tarvitaan lisäponnisteluja ja 

asianmukaisia toimenpiteitä yleisen tietoisuuden lisäämiseksi ja tämän oikeuden käytön 

tuntuvan lisäämisen saavuttamiseksi; 

G. ottaa huomioon, että SEUT 227 artiklan ja parlamentin työjärjestyksen 215 artiklan 

mukaisissa vetoomusten käsiteltäväksi hyväksymistä koskevissa perusteissa 

edellytetään, että vetoomukset täyttävät muodolliset vaatimukset eli että ne käsittelevät 

aihetta, joka kuuluu unionin toiminnan alaan ja koskee välittömästi vetoomuksen 

esittäjää, jonka on oltava unionin kansalainen tai asukas; toteaa, että 495:ää vetoomusta 

ei hyväksytty käsiteltäväksi, koska ne eivät täyttäneet käsiteltäväksi hyväksyttävyyttä 

koskevia vaatimuksia; 

H. toteaa, että oikeus esittää parlamentille vetoomuksia tarjoaa unionin kansalaisille ja 

asukkaille keinon ottaa virallisesti yhteyttä omiin edustajiinsa; toteaa, että 

vetoomusoikeuden olisi oltava tärkeä osa EU:n kansalaisten ja asukkaiden aktiivista 

osallistumista EU:n toimialoilla ja että sitä olisi tämän vuoksi edistettävä parhaalla 

mahdollisella tavalla; ottaa huomioon, että vetoomusoikeuden täysimääräinen käyttö on 

yhteydessä siihen, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on löydettävä nopeita ja 

tehokkaita ratkaisuja vetoomusten esittäjien esiin tuomiin ongelmiin ja varmistettava 

heidän perusoikeuksiensa suojelu kaikilta osin; 

I. ottaa huomioon, että parlamentti on jo kauan ollut johtava toimija vetoomusmenettelyn 

kansainvälisessä kehittämisessä ja sillä on edelleen Euroopan avoimin ja läpinäkyvin 

järjestelmä, joka mahdollistaa vetoomusten esittäjien täysipainoisen osallistumisen sen 

toimintaan; 

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; 

K. katsoo, että vetoomukset ovat hyödyllisiä välineitä unionin oikeuden rikkomisen, 

puutteiden, epäjohdonmukaisuuksien ja mahdollisten porsaanreikien havaitsemiseksi, 

kun pyritään varmistamaan mahdollisimman korkea sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

taso ja kaikkien kansalaisten perusoikeuksien täysimääräinen suojelu; toteaa, että 

vetoomukset antavat parlamentille ja muille EU:n toimielimille mahdollisuuden 

arvioida EU:n lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 

soveltamista sekä sen puutteellisen täytäntöönpanon todellista vaikutusta EU:n 

kansalaisiin ja asukkaisiin; katsoo, että ne voivat myös antaa tietoa siitä, että sääntelyä 

koskevia säännöksiä ei ole aloilla, joilla EU voisi antaa lainsäädäntöä; 
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L. katsoo, että vetoomukset ovat lisätakuu EU:n kansalaisille ja asukkaille verrattuna 

suoraan komissiolle tehtyihin kanteluihin, koska niissä parlamentti tulee mukaan 

prosessiin, mikä mahdollistaa sen, että voidaan valvoa paremmin komission 

tutkintatehtävän suorittamista, ja että asiasta käydään avoimia keskusteluja 

vetoomusten esittäjien, Euroopan parlamentin ja komission jäsenten sekä tarvittaessa 

muiden asianomaisten viranomaisten läsnä ollessa; 

M. toteaa, että vetoomuksista saadaan usein hyödyllistä tietoa EU:n eri politiikanaloilta 

muille parlamentin valiokunnille myös niiden lainsäädäntötoiminnan osalta; ottaa 

huomioon, että vetoomukseen liittyvistä asioista vastaavien valiokuntien odotetaan 

vastaavasti tarjoavan asiantuntemustaan, jotta vetoomus voidaan käsitellä 

asianmukaisesti ja jotta parlamentti voi vastata siihen mielekkäällä tavalla; katsoo, että 

on parlamentin vastuulla kokonaisuudessaan täyttää vetoomusten esittämistä koskeva 

perusoikeus käsittelemällä vetoomukset asianmukaisesti;  

N. katsoo, että kukin vetoomus olisi arvioitava ja käsiteltävä huolellisesti; toteaa, että 

vetoomuksen esittäjällä on oikeus saada tietoa käsiteltäväksi hyväksymistä koskevasta 

vetoomusvaliokunnan päätöksestä ja oikeus saada asiansa kaikilta osin käsitellyksi 

kohtuullisessa ajassa; 

O. toteaa, että vetoomusvaliokunnan kokouksissa keskustellaan julkisesti huomattavasta 

määrästä vetoomuksia; toteaa, että vetoomuksen esittäjillä on oikeus esitellä 

vetoomuksensa ja että he ottavat usein täysipainoisesti osaa keskusteluun ja siten 

myötävaikuttavat aktiivisesti valiokunnan työhön; toteaa, että vuonna 2017 valiokunnan 

kokouksissa käsiteltiin 248 vetoomusta siten, että 208 vetoomuksen esittäjää oli 

paikalla ja että 59 vetoomuksen esittäjää käytti aktiivisesti puheenvuoroja; 

P. toteaa, että kansalaisten ja asukkaiden vetoomuksissa ja valiokunnan kokouksissa 

antamat tiedot – sekä niitä täydentävä komission, jäsenvaltioiden ja muiden elinten 

tarjoama asiantuntemus – ovat ratkaisevan tärkeitä valiokunnan työlle; katsoo, että 

vetoomusten esittäjien, joiden vetoomusta käsitellään julkisessa kokouksessa ja jotka 

ovat halukkaita osallistumaan keskusteluun, olisi voitava saada kohtuullinen korvaus 

asiaan liittyvistä kustannuksista sosioekonomisen syrjinnän välttämiseksi; 

Q. toteaa, että vuonna 2017 esitettyjen vetoomusten huolenaiheet koskivat pääasiassa 

ympäristöasioita (erityisesti jäte- ja vesihuoltoa ja ympäristönsuojelua), perusoikeuksia 

(erityisesti äänioikeutta ja lapsen oikeuksia), varastettuja vauvoja, henkilöiden vapaata 

liikkuvuutta, sosiaaliasioita (työoloja), erilaisia syrjinnän muotoja ja maahanmuuttoa 

useiden muiden aiheiden lisäksi; 

R. katsoo, että parlamentin työjärjestyksen tarkistamisen olisi johdettava 

vetoomusmenettelyn parantumiseen ja että asiaa koskevien sääntöjen avulla olisi 

optimoitava vetoomusvaliokunnan kyky tutkia kansalaisten huolenaiheita ja siten 

varmistaa vetoomusoikeuden täysi suoja ja tehokkaampi käyttö; 

S. toteaa, että 69,1 prosenttia vuonna 2017 vastaanotetuista vetoomuksista 

(878 vetoomusta) esitettiin parlamentin verkkoportaalin kautta, kun vastaava osuus 

vuonna 2016 oli 68 prosenttia (1 067 vetoomusta); katsoo, että tämän esittämistavan 
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hallitseva asema ja sen käytön odotettu lisääntyminen ajan myötä voisi mahdollistaa 

näiden vetoomusten käsittelyn nopeamman aloittamisen sillä edellytyksellä, että 

vetoomusvaliokunnan sihteeristö käsittelisi ne alusta alkaen; 

T. toteaa, että vetoomusten yhteenvedot voidaan nyt ladata portaaliin nopeammin eli noin 

viikon kuluttua siitä, kun vetoomusvaliokunta on tehnyt päätöksen käsiteltäväksi 

ottamisesta; toteaa, että vetoomuksiin liittyvien kokousten esityslistojen, pöytäkirjojen 

ja komission vastausten automaattinen lataaminen otettiin käyttöön vuoden 2017 

lopussa, joten nämä asiakirjat ovat julkisesti saatavilla, mikä lisää 

vetoomusvaliokunnan työskentelyn avoimuutta; ottaa huomioon, että kaikki nämä 

seikat ilmentävät parlamentin sitoumusta lisätä interaktiivisempaa kokemusta ja 

reaaliaikaista viestintää vetoomusten esittäjien kanssa; toteaa, että ”Usein 

kysyttyä” -osiota ja tietosuojaselosteita on tarkistettu, jotta ne vastaavat työjärjestyksen 

luottamuksellisuutta koskevien määräysten muutoksia; toteaa, että portaaliin on tehty 

myös teknisiä parannuksia, esimerkiksi lisäparannuksia hakutoimintoon ja tietoja ja 

neuvoja vetoomuksen esittäjille sisältävä ”Lue tämä ensin” -sivu ennen kuin 

vetoomusta voidaan jättää; toteaa, että suuri määrä käyttäjien esittämiä tukipyyntöjä on 

käsitelty onnistuneesti; 

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; 

V. ottaa huomioon, että vuonna 2017 toteutettiin neljä parlamentin työjärjestyksen 

216 a artiklan mukaista tiedonhankintamatkaa: yksi matka Ruotsiin, jossa unionin 

kansalaisilla oli ollut vaikeuksia saada henkilötunnusta, jota väliaikaisesti Ruotsiin 

muuttaneet tarvitsevat suurimmassa osassa palveluja, yksi matka Espanjaan, jossa 

käsiteltiin Francon diktatuurin aikana ja sen jälkeen sairaaloista varastettuja 

vastasyntyneitä vauvoja koskevia väitteitä, yksi matka Italian Tarantoon, jossa 

käsiteltiin paikallisen terästehtaan ja jalostamon vaikutusta ympäristöön ja sitä, miten 

ne ovat aiheuttaneet ilman, maaperän ja veden pilaantumista sekä yksi matka 

Kyproksen Larnacaan, jossa perehdyttiin hiljattain kaupunkiin rakennetun teollisen 

sataman ympäristö- ja terveysvaikutuksiin; 

W. toteaa, että työjärjestyksen mukaan vetoomusvaliokunta vastaa suhteista Euroopan 

oikeusasiamieheen, joka tutkii Euroopan unionin toimielimissä ja elimissä havaittuja 

hallinnollisia epäkohtia koskevia kanteluita; toteaa, että nykyinen Euroopan 

oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli vuosikertomuksensa 2016 

vetoomusvaliokunnalle sen kokouksessa 30. toukokuuta 2017, ja toteaa, että 

vetoomusvaliokunnan vuotuinen mietintö puolestaan perustuu osittain 

oikeusasiamiehen vuosikertomukseen tai parlamentille toimitettuihin 

erityiskertomuksiin, joista viimeisin koskee neuvoston päätöksenteon avoimuutta; 

X. ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on Euroopan oikeusasiamiehen lailla 

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen ja että siihen kuuluu myös kansallisia ja 

alueellisia oikeusasiamiehiä ja vastaavia elimiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, 

ehdokasvaltioissa ja muissa Euroopan talousalueen maissa, ja toteaa, että verkoston 
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tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa unionin oikeudesta ja politiikasta sekä vaihtaa 

parhaita käytäntöjä; 

1. painottaa vetoomusvaliokunnan ratkaisevaa asemaa unionin kansalaisten ja asukkaiden 

ja unionin toimielinten välisen yhteyden luojana, jonka kautta unionin kansalaiset ja 

asukkaat voivat virallisesti ilmoittaa EU:n oikeuden soveltamisongelmista ja tuoda 

huoliaan ja ajatuksiaan vaaleilla valittujen edustajiensa tietoon, mikä mahdollistaa 

vetoomusten esittäjien pyyntöjen oikea-aikaisen tarkastelun ja ratkaisun 

mahdollisuuksien mukaan; huomauttaa, että tavalla, jolla vetoomusten esittäjien 

huolenaiheita käsitellään, on huomattava vaikutus kansalaisiin ja siihen, toteutuuko 

heidän EU:n oikeuteen kirjattu oikeutensa esittää vetoomuksia tosiasiallisesti, ja heidän 

mielipiteisiinsä EU:n toimielimistä; muistuttaa komissiota, että vetoomukset tarjoavat 

ainutlaatuisen keinon yksilöidä tilanteita, joissa EU:n oikeutta ei noudateta, ja tutkia 

niitä Euroopan parlamentin poliittisen valvonnan avulla; 

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; 

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; 

4. painottaa, että komission ja muiden EU:n toimielinten sekä jäsenvaltioiden kansallisten, 

alueellisten ja paikallisten viranomaisten välistä yhteistyötä on tehostettava, jotta 

voidaan varmistaa, että hyväksytään ja pannaan täytäntöön EU:n säännöksiä, joilla 

pyritään saavuttamaan mahdollisimman korkeat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

normit sekä kaikkien kansalaisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 

oikeuksien täysimääräinen ja tehokas suojelu; korostaa, että yhteistyön jäsenvaltioiden 

edustajien kanssa valiokunnan kokouksissa olisi oltava aktiivisempaa ja että 

valiokunnan lähettämien pyyntöjen jatkokäsittelyä olisi nopeutettava; kehottaa siksi 

kaikkia asianomaisia kansallisia ja EU:n viranomaisia sitoutumaan vahvasti 

vetoomusten käsittelyyn ja ratkaisemiseen ensisijaisena asiana; panee jälleen merkille, 

että useisiin vetoomuksiin on saatu komissiolta pinnallisia vastauksia; 

5. kehottaa komissiota käyttämään tehtävästään perussopimusten valvojana johtuvaa 

toimivaltaansa asianmukaisesti, koska tällainen asema on erittäin tärkeä EU:n 

toiminnalle kansalaisten ja unionin lainsäätäjien kannalta; kehottaa 
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rikkomusmenettelyjen oikea-aikaiseen käsittelyyn, jotta päästään viipymättä tilanteista, 

joissa EU:n oikeutta ei noudateta; 

6. muistuttaa, että yhteistyö parlamentin muiden valiokuntien kanssa on olennaista 

vetoomusten kattavan käsittelyn varmistamiseksi; toteaa, että vuonna 2017 

18 vetoomusta lähetettiin muihin valiokuntiin lausuntoa varten ja 357 vetoomusta 

tiedoksi; on tyytyväinen siihen, että muilta valiokunnilta saatiin 21 lausuntoa 

vetoomuksista; kannustaa edistämään parlamentin eri valiokuntien välistä 

vuoropuhelua, jotta EU:n kansalaisten esiin tuomiin ongelmiin voidaan kiinnittää 

asianmukaista huomiota; 

7. toteaa, että vetoomusverkosto käynnistettiin 21. maaliskuuta 2017 ja että tilaisuuteen 

osallistui jäseniä kaikista parlamentin valiokunnista ja että siinä esiteltiin verkoston 

suuntaviivat, sen tarkoitus ja sen jäsenten tehtävät; on vakuuttunut siitä, että jos 

vetoomusverkosto otetaan vakavasti, se on hyödyllinen väline, joka mahdollistaa 

vetoomusten paremman seurannan parlamentaarisessa ja lainsäädännöllisessä työssä; 

korostaa verkoston merkitystä, jotta voidaan lisätä jäsenten tietoisuutta parlamentille 

vetoomuksin toimitetuista kansalaisten huolenaiheista ja keskustella mahdollisista 

menettelyllisistä parannuksista ja jakaa parhaita käytäntöjä; korostaa, että valiokuntien 

tiiviimpi yhteydenpito voi tehostaa samankaltaisia aiheita koskevien kuulemisten ja 

parlamentin tutkimusten suunnittelua; odottaa kiinnostuneena parlamentin 

politiikkayksikkö C:n julkaisemaa tutkimusta eri valiokuntien ja vetoomusvaliokunnan 

välisen yhteistyön nykyisestä toimivuudesta; korostaa, että parlamentin valiokuntien 

tehostetumpi yhteistyö vetoomusten esittäjien esille nostamien kysymysten osalta 

antaisi parlamentille mahdollisuuden toteuttaa parempia ja yksilöllisiä jatkotoimia 

vetoomusten osalta ja vastata paljon nopeammin ja tehokkaammin kansalaisten ja 

asukkaiden huolenaiheisiin, mikä tuo lisäarvoa unionin kansalaisten ja asukkaiden 

elämään sekä parlamentin ja unionin toimintaan kokonaisuudessaan; 

8. korostaa niiden ennen brexit-neuvotteluja esitettyjen vetoomusten suurta merkitystä, 

joita asianosaiset kansalaiset ja asukkaat esittivät; viittaa vetoomusvaliokunnan, 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE), perussopimus-, 

työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan (AFCO) sekä työllisyyden ja 

sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) 11. toukokuuta 2017 järjestämään kansalaisten 

oikeuksia brexitin jälkeen koskeneeseen yhteiseen julkiseen kuulemiseen, jonka 

tarkoituksena oli varmistaa, että nämä oikeudet ovat yksi parlamentin painopisteistä 

brexit-neuvotteluissa; 

9. katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi käsiteltävä kaikki vastaanotetut vetoomukset 

kokonaan, jotta eri vetoomusten käsittely olisi täysin johdonmukaista, ja että tämän 

vuoksi sen sihteeristölle olisi osoitettava enemmän resursseja; painottaa, että 

valiokunnan tammikuussa 2016 hyväksymät suuntaviivat tekevät vetoomusten 

käsittelystä ja päätöksentekomenettelystä avoimen ja selkeän; 

10. arvostelee voimakkaasti komission omimaa harkintavaltaa yksittäisissä tapauksissa 

käsitellessään kansalaisten kanteluita; toteaa, että jos kansalaisten kanteluita ja myös 

yksittäisiä tapauksia ei suostuta tutkimaan syvällisesti ja nopeasti komission vuonna 

2016 antamassa tiedonannossa ”EU:n lainsäädäntö: Parempiin tuloksiin soveltamista 
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parantamalla”1 esitetyn lähestymistavan mukaisesti, tämä saattaa estää mahdollisten 

vakavien systeemisten puutteiden nopean havaitsemisen ja rikkoa tätä kautta monia 

oikeuksia lukuisten kansalaisten kustannuksella, mitä kautta itse asiassa jätetään 

kansallisille tuomioistuimille suurimman vastuun seurata EU:n oikeuden mahdollista 

rikkomista, lukuun ottamatta systeemisissä tapauksissa; katsoo, että tämän käsitteen 

tulkinnassa on liian suurta epäselvyyttä ja että tällainen lähestymistapa 

ympäristölainsäädännön alalla on erityisen haitallinen; katsoo, että se heikentää 

aiempaa lähestymistapaa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja heikentää 

yleisesti komission velvollisuuksia valvoa perussopimusten noudattamista; 

11. toteaa, että epävarmoja työsuhteita koskevien vetoomusten käsittely on osoittanut, että 

tietyissä jäsenvaltioissa monet työntekijät joutuvat huonojen ja syrjivien käytäntöjen 

kohteeksi, mikä on osoitus tehokkaiden ehkäisevien mekanismien ja rangaistusten 

vähäisyydestä useissa tapauksissa; pitää valitettavana, että komissio on kerryttänyt 

huomattavan kasauman tapauksia, joissa tietyt jäsenvaltiot ovat rikkoneet EU:n 

työlainsäädäntöä, mikä on mahdollistanut työntekijöiden oikeuksien loukkaamisen 

jatkumisen vuosien ajan; 

12. toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen tiedottaa vetoomusvaliokunnalle 

järjestelmällisesti vetoomuksiin liittyvistä käynnissä olevista EU:n pilotti- ja 

rikkomusmenettelyistä, ja antaa menettelyjen aikana vaihdettuja asiakirjoja saataville, 

kun menettelyt on saatu päätökseen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti erityisesti silloin, kun ne on käynnistetty kokonaan tai osittain vetoomusten 

perusteella; on tyytyväinen komission vuonna 2014 perustamaan keskitettyyn alustaan, 

jolla rikkomista koskevat päätökset julkaistaan; 

13. odottaa, että komissio on aina asianmukaisesti edustettuna vetoomusvaliokunnassa 

julkisten keskustelujen aikana, etenkin sellaisten korkean tason virkamiesten 

ominaisuudessa, jotka voivat antaa lisätietoja ja vastata vetoomusten esittäjien ja 

Euroopan parlamentin jäsenten pyyntöihin, ja että voidaan tarvittaessa toimia 

laajemmin kuin aiemmin toimitetun kirjallisen vastauksen puitteissa; 

14. suhtautuu myönteisesti siihen, että vetoomusvaliokunta ottaa aiempaa enemmän esille 

asioita täysistunnossa suullisten kysymysten, päätöslauselmien tai lyhyiden 

päätöslauselmaesitysten avulla työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

kiinnittää huomion päätöslauselmiinsa, jotka annettiin vetoomusvaliokunnan vuonna 

2016 käsittelemistä asioista annetusta vuotuisesta mietinnöstä2, Euroopan 

oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 20163 ja katsauksesta Euroopan unionin 

kansalaisuuteen vuonna 20174; kiinnittää huomiota15. maaliskuuta 2017 annettuun 

päätöslauselmaansa EU:n kansalaisten vapautta liikkua ja työskennellä sisämarkkinoilla 

rajoittavista tekijöistä5; 

                                                 
1 EUVL C 18, 19.1.2017, s. 10. 
2 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 105. 
3 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 77. 
4 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 11. 
5 EUVL C 263, 25.7.2018, s. 98. 
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15. panee merkille kuulemistilaisuudet useista monimuotoisista aiheita, jotka 

vetoomusvaliokunta järjesti vuonna 2017 yksin tai yhteistyössä muiden valiokuntien 

kanssa, eli vähemmistöjen syrjinnän torjunta ja vähemmistöjen suojelu (4. toukokuuta), 

EU-kansalaisten tilanne ja oikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa brexitin jälkeen 

(11. toukokuuta yhdessä LIBE- ja EMPL-valiokunnan kanssa), kansalaisten 

luottamuksen palauttaminen Euroopan yhdentymishankkeeseen (22. kesäkuuta yhdessä 

LIBE-valiokunnan kanssa), eurooppalainen kansalaisaloite ”Kielletään glyfosaatti ja 

suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” (20. marraskuuta) ja 

työntekijöiden oikeuksien suojelu tilapäisissä tai epävarmoissa työsuhteissa (22. 

marraskuuta); panee myös tyytyväisenä merkille, että valiokunta järjesti 12. lokakuuta 

2017 pidetyn kokouksensa yhteydessä vuosittaisen työpajan vammaisten henkilöiden 

oikeuksien suojelusta; 

16. toteaa, että vetoomusvaliokunta antoi lausuntonsa erilaisissa vetoomuksissa 

esiintuoduista kysymyksistä useissa panoksissaan parlamentin mietintöihin, kuten 

esteettömyyttä koskevasta eurooppalaisesta säädöksestä6, parempaa lainsäädäntöä 

koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta7, Bryssel 

IIa ‑ asetuksesta8, Marrakeshin sopimuksesta9, EU:n lainsäädännön soveltamisen 

seurannasta vuonna 201510, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytöstä11, 

Euroopan vammaisstrategiasta12, EU:n perusoikeustilannetta vuonna 2016 koskevasta 

vuosikertomuksesta13 ja kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 

tarkistamisesta14; 

17. toteaa, että suurin osa vuonna 2017 vetoomuksen esittäneistä oli huolissaan 

ympäristökysymyksistä; viittaa marraskuussa 2017 julkaistuun erityiseurobarometriin 

46815, jonka mukaan ympäristö on yksi unionin kansalaisten yleisimmistä 

huolenaiheista; painottaa, että on tärkeää vastata unionin kansalaisten ja asukkaiden 

odotuksiin, jotka koskevat asianmukaista ympäristölainsäädäntöä sekä hyväksytyn 

politiikan ja hyväksyttyjen sääntöjen täytäntöönpanoa; pitää valitettavana, että 

ympäristösääntöjä ei aina panna asianmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa, kuten 

vetoomuksissa on kuvattu; kehottaa komissiota perussopimusten vartijana 

varmistamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa unionin lainsäädännön asianmukaisen 

täytäntöönpanon; 

18. painottaa, että komission on varmistettava, että jäsenvaltiot laativat 

ympäristöarvioinneissaan tarkat ja kattavat analyysit EU:n oikeuden noudattamisesta, 

kun on kyse sellaisten infrastruktuurihankkeiden hyväksymisestä, joiden osalta 

                                                 
6 Lausunto annettu 24. tammikuuta 2017. 
7 Lausunto annettu 24. tammikuuta 2017. 
8 Lausunto annettu 25. huhtikuuta 2017. 
9 Lausunto annettu 24. tammikuuta 2017. 
10 Lausunto annettu 22. maaliskuuta 2017. 
11 Lausunto annettu 7. syyskuuta 2017. 
12 Lausunto annettu 7. syyskuuta 2017. 
13 Lausunto annettu 22. marraskuuta 2017. 
14 Lausunto annettu 7. syyskuuta 2017. 
15 Erityiseurobarometri 468: Euroopan kansalaisten suhtautuminen ympäristöön, marraskuu 2017: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/su

rveyKy/2156 
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vetoomuksen esittäjät ovat ilmaisseet huolensa ihmisten terveydelle ja ympäristölle 

aiheutuvista vakavista riskeistä; 

19. pitää erittäin valitettavana, että vetoomusten esittäjien monissa jäsenvaltioissa 

ilmoittamia ilmanlaatuongelmia pahentaa entisestään niiden 43 miljoonan 

dieselkäyttöisen ajoneuvon aiheuttama pilaantuminen, jotka ei täytä EU:n sääntöjä, 

jotka koskevat henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja 

päästöjä; 

20. viittaa työhön, jota vetoomusvaliokunta on tehnyt työtä vammaisasioita koskevien 

vetoomusten yhteydessä; toteaa, että vuonna 2017 esitettiin vähemmän vammaisasioita 

koskevia vetoomuksia; painottaa, että liikenteen ja rakennetun ympäristön esteettömyys 

sekä syrjintä erityisesti työssä ovat vammaisten henkilöiden pääasiallisia haasteita; 

toteaa, että erityistä huomiota on kiinnitetty vammaisasioita koskevista vetoomuksista 

järjestettyihin keskusteluihin, kuten vammaisten henkilöiden omaishoitajien tukeen 

sekä Marrakeshin sopimuksen pikaiseen ratifiointiin, täytäntöönpanoon ja 

soveltamiseen; 

21. painottaa vetoomusvaliokunnan suojelutehtävää YK:n vammaisyleissopimuksen 

soveltamista koskevissa unionin puitteissa; toteaa, että 12. lokakuuta 2017 valiokunnan 

kokouksessa järjestettiin vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelua koskenut 

työpaja, jossa esiteltiin osallistavaa koulutusta koskeva tutkimus; kehottaa EU:n 

toimielimiä näyttämään esimerkkiä tässä asiassa ja varmistamaan, että kansalliset 

viranomaiset panevat tällä alalla annetun lainsäädännön viipymättä asianmukaisesti 

täytäntöön; 

22. viittaa 15. maaliskuuta 2017 annettuun päätöslauselmaansa EU:n kansalaisten vapautta 

liikkua ja työskennellä sisämarkkinoilla rajoittavista tekijöistä; toistaa kehotuksensa 

Euroopan komissiolle, jotta se selkeyttäisi, päivittäisi ja laajentaisi ohjeistustaan 

parantaakseen direktiivin 2004/38/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 

sen soveltamista, jotta muun muassa viimeaikainen Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytäntö (asiat C-456/12 ja C-457/12) otetaan huomioon; suosittelee unionin 

lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevien 

täytäntöönpanosuunnitelmien käyttöä täysimääräisen ja asianmukaisen soveltamisen 

varmistamisessa; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan direktiiviä 2004/38/EY ja 

unionin tuomioistuimen nykyistä oikeuskäytäntöä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, 

koska noudattamatta jättäminen on unionin kansalaisten perusoikeuden suora loukkaus; 

23. panee merkille lasten hyvinvointia käsittelevän vetoomusvaliokunnan työryhmän työn 

ja sen 3. toukokuuta 2017 hyväksytyn loppuraportin ja suositukset; uskoo vakaasti, että 

komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden olisi seurattava johdonmukaisesti ja 

tehokkaasti työryhmän loppuraportin suosituksia; kehottaa EU:n toimielimiä ja 

jäsenvaltioita noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja edistämään ja parantamaan 

tehokkaasti rajatylittävää yhteistyötä perheasioissa tarjoamalla koulutusta tuomareille ja 

ammattilaisille sekä kansalaisille tietoa oikeusavusta ja kaksikielisiä asianajajia; 

24. toistaa kantansa, jonka mukaan perusoikeuskirjan 51 artiklan liian kapea tai 

epäyhtenäinen tulkinta etäännyttää kansalaisia unionista; kehottaa komissiota 



 

PE623.694v02-00 12/27 RR\1170378FI.docx 

FI 

esittämään toimenpiteitä, joilla varmistetaan 51 artiklan johdonmukainen ja kattava 

soveltaminen;  

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita etsimään ratkaisuja niiden EU:n kansalaisten 

äänioikeuden menetykseen, jotka liikkuvat ja oleskelevat vapaasti Euroopan unionissa 

tai ovat pitkäaikaisia asukkaita; on pettynyt Euroopan unionin ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan väliseen erosopimusluonnokseen, koska siinä ei viitata kansalaisten 

poliittisiin oikeuksiin; 

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; 

27. korostaa, että eurooppalaista kansalaisaloitetta ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan 

ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” koskevan julkisen 

kuulemistilaisuuden yhteydessä ja kun on käsitelty samaa aihetta koskevia 

vetoomuksia, on käynyt ilmi, että glyfosaatin, muuntogeenisten organismien ja 

torjunta-aineiden kaltaisten aineiden lupamenettelyt ovat vaarantuneet tieteellisen 

näytön laadinnan ja arvioinnin puutteellisen riippumattomuuden, riittämättömän 

avoimuuden ja epätarkkuuksien vuoksi; 

28. panee merkille eläinten hyvinvointia koskevien vetoomusten suuren määrän; kiinnittää 

huomiota eläinten hyvinvoinnista Euroopan unionissa tehtyyn tutkimukseen sekä sen 

esittelyyn valiokunnan kokouksessa 23. maaliskuuta 2017, jonka jälkeen keskusteltiin 

useista aihetta koskevista vetoomuksista; pitää välttämättömänä, että käynnistetään uusi 

EU-strategia, jonka avulla korjataan kaikki nykyiset puutteet, yhdenmukaistetaan 

lainsäädäntö ja varmistetaan eläinten hyvinvoinnin, eläinkuljetukset mukaan lukien, 

kattava ja tehokas suojelu siten, että luodaan selkeä ja kattava lainsäädäntökehys, joka 

täyttää kaikki SEUT-sopimuksen 13 artiklan vaatimukset; 

29. korostaa sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkon (SOLVIT) tärkeää tehtävää, sillä 

se tarjoaa kansalaisille ja yrityksille keinon ilmaista huolensa tilanteista, joissa 

viranomaiset muissa jäsenvaltioissa ovat mahdollisesti rikkoneet unionin oikeutta; 

pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään SOLVIT-verkon toimintaa, jotta siitä 

olisi enemmän apua kansalaisille ja sen toiminta olisi näkyvämpää; panee tässä 

yhteydessä tyytyväisenä merkille komission toukokuussa 2017 julkaiseman 

                                                 
16  EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1. 
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toimintaohjelman SOLVITin lujittamiseksi; kehottaa komissiota raportoimaan 

Euroopan parlamentille toimintaohjelman tuloksista; 

30. korostaa, että on tärkeää kehittää edelleen vetoomusportaalia ja että siitä on tehtävä 

kaksisuuntainen viestintäväylä ja helposti saatavilla oleva interaktiivinen väline, joka 

tarjoaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille mahdollisuuden tutustua kaikkiin 

vetoomuksia ja niiden käsittelyä koskeviin perustietoihin, avaa viestintäkanavia ja luo 

aihekohtaisia kokonaisuuksia asiakirjojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa varten; 

korostaa, että vetoomusten käsittelyn hallinnollista taakkaa on edelleen minimoitava; 

painottaa, että portaali toimii myös vetoomuksien julkisena rekisterinä; katsoo, että 

portaalin teknisiä valmiuksia on tehostettava vetoomusten sujuvan käsittelyn 

aikaansaamiseksi; painottaa tarvetta parantaa viestintää vetoomusten esittäjien kanssa 

siten, että heille ilmoitetaan heidän vetoomuksensa edistymisestä heidän omalla 

kielellään; katsoo, että ne, jotka ovat tukeneet vetoomusta tai ilmaisseet 

kiinnostuksensa vetoomukseen, ovat oikeutettuja saamaan samaa palautetta ja tietoa 

kuin vetoomuksen esittäjä, erityisesti mitä tulee parlamentin keskusteluihin tai 

komission tai muiden viranomaisten vastauksiin; muistuttaa, että on tärkeää tehostaa 

toimia, joilla varmistetaan, että vetoomusten esittäjät ovat läsnä, kun heidän 

vetoomuksiaan käsitellään valiokunnassa; 

31. kehottaa luomaan entistä kohdennetumman ja aktiivisemman lehdistö- ja 

viestintäpalvelun ja aktiivisemman läsnäolon sosiaalisessa mediassa siten, että 

valiokunnan työ vastaa paremmin kansalaisten huolenaiheisiin; 

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan 

mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden 

hallituksille ja parlamenteille sekä niiden vetoomusvaliokunnille ja kansallisille 

oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille elimille. 
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PERUSTELUT 

 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 216 artiklan 7 kohdan mukaisesti vetoomusvaliokunta 

tekee parlamentille vuosittain selkoa työnsä tuloksista. Mietinnössä esitetään yhteenveto 

valiokunnan työstä vuonna 2017.  

 

Vetoomusvaliokunnan työ juontaa juurensa kansalaisten oikeudesta vedota parlamenttiin. 

Valiokunnan työ ei liity suoraan komission lainsäädäntöohjelmaan.  

 

 

Tilastollinen analyysi vuonna 2017 ja vuonna 2016 vastaanotetuista vetoomuksista 

 

Tilastojen mukaan Euroopan parlamentti vastaanotti vuonna 2017 1 271 vetoomusta. 

Vetoomusten määrä on vähentynyt 19 prosenttia verrattuna vuoteen 2016, jolloin parlamentti 

vastaanotti 1 569 vetoomusta.  

 

Vetoomusportaalin käyttäjillä on mahdollisuus tukea vetoomuksia. Vuonna 2016 

6 132 käyttäjää tuki vetoomuksia. Vuonna 2017 15 540 käyttäjää tuki yhtä tai useampaa 

vetoomusta. Määrä on siis kasvanut 153 prosenttia. 

 

 

 

Vuonna 2017 yksi tai useampi kansalainen tuki 67 esitettyä vetoomusta, näistä 

25 vetoomuksella oli allekirjoittajina yli sata kansalaista, kymmenellä vetoomuksella yli 

10 000 kansalaista ja kahdella yli 100 000 kansalaista. 
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Lisäksi vetoomusvaliokunta käsitteli ryhmänä suuren määrän samaa aihetta koskevia 

vetoomuksia, jotka olivat samanlaisia tai hyvin samankaltaisia. Valiokunta sai noin 

100 samanlaista vetoomusta määräaikaisten sopimusten väärinkäytöstä musiikki- ja 

taideakatemioissa Italiassa, lähes 50 samanlaista vetoomusta opettajien väitetystä syrjinnästä 

italialaisissa puoliyksityisissä kouluissa ja lähes 100 samanlaista vetoomusta Jehovan 

todistajien uskonnonvapauden rikkomisesta Venäjällä. Vetoomusten yhdistäminen käsittelyä 

varten vähensi lähes 250:llä rekisteröityjen vetoomusten kokonaismäärää. 

 

Vetoomusten esittämistapa 

Yli kaksi kolmasosaa vetoomuksista toimitettiin vuonna 2017 vetoomusportaalin kautta. 

Kahdessa taulukossa esitetyistä luvuista käy ilmi, että portaalin kautta esitettyjen vetoomusten 

määrä kasvoi vähän (1,1 prosenttia). 

 

2017 

 

2016 

Vetoomuksen 

esittämistapa 

Vetoomusten 

määrä % 

Vetoomusportaali 878 69,1 

Kirje 393 30,9 
 

Vetoomuksen 

esittämistapa 

Vetoomusten 

määrä % 

Vetoomusportaali 878 69,1 

Kirje 393 30,9 
 

 

 

 

Vetoomusten tila kalenterivuosittain 

Taulukossa esitetään vetoomusten tila vuodesta 2002 vuoteen 2017. Siitä käy ilmi, että 

vetoomusten käsittely saadaan valtaosassa tapauksista päätökseen vuoden sisällä käsittelyn 

aloittamisesta. Alle kymmenesosassa tapauksista vetoomuksen käsittely kestää enemmän kuin 

neljä vuotta ja joissakin harvoissa tapauksissa käsittely on kestänyt yli kymmenen vuotta (kuusi 

vetoomusta vuodelta 2006, kolme vuodelta 2005 ja vuodelta 2004). Useimmat näistä 

Format of petitions in 
2016

Petitions portal Letter
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vetoomuksista, joiden käsittely on kesken, liittyvät ympäristökysymyksiin ja unionin 

tuomioistuimessa meneillään oleviin rikkomusmenettelyihin tai kysymyksiin, joita 

parlamentin jäsenet haluavat seurata tarkasti. 

Vetoomusten tila 

Vuosi Vetoomuste

n määrä 

Avoin menettely Käsittely päätetty 

2017 1 271 393 30,9 % 878 69,1 % 

2016 1 569 528 33,7 % 1 041 66,3 % 

2015 1 431 211 14,7 % 1 220 85,3 % 

2014 2 715 265 9,8 % 2 450 90,2 % 

2013 2 891 337 11,7 % 2 554 88,3 % 

2012 1 986 147 7,4 % 1 839 92,6 % 

2011 1 414 76 5,4 % 1 338 94,6 % 

2010 1 656 43 2,6 % 1 613 97,4 % 

2009 1 924 14 0,7 % 1 910 99,3 % 

2008 1 886 19 1,0 % 1 867 99,0 % 

2007 1 506 26 1,7 % 1 480 98,3 % 

2006 1 021 6 0,6 % 1 015 99,4 % 

2005 1 016 3 0,3 % 1 013 99,7 % 

2004 1 002 3 0,3 % 999 99,7 % 

2003 1 315 0 0 % 1,315 100 % 

 

 

Vetoomusten käsittely 

 

2017 

Vetoomusten käsittely Lukumäärä % 

Otettiin käsiteltäväksi, 

käsittely päätetty 372 29,2 

Otettiin käsiteltäväksi ja 

käsittely kesken 393 31,0 

Ei otettu käsiteltäväksi 495 39,0 

Peruutettu 11 0,8 

Toimitettu komissiolle 

lausuntoa varten 466 32,8 

Toimitettu muille 

elimille lausuntoa 

varten 38 2,7 

Toimitettu muille 

elimille tiedoksi 916 64,6 

 

2016 

Vetoomusten käsittely Lukumäärä % 

Otettiin käsiteltäväksi, 

käsittely päätetty 582 37,1 

Otettiin käsiteltäväksi ja 

käsittely kesken 528 33,7 

Ei otettu käsiteltäväksi 450 28,7 

Peruutettu 9 0,5 

Toimitettu komissiolle 

lausuntoa varten 676 46,3 

Toimitettu muille 

elimille lausuntoa 

varten 39 2,7 

Toimitettu muille 

elimille tiedoksi 746 51,1 

 

 

Vuonna 2017 vastaanotetuista vetoomuksista 39:ää prosenttia ei otettu käsiteltäväksi, kun 

vastaava luku vuonna 2016 oli lähes 29 prosenttia. Tilastot osoittavat selkeän eron 
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vetoomusvaliokunnan jäsenten vuosina 2016 ja 2017 tekemissä päätöksissä. Vuonna 2017 

käsiteltäväksi otetuista vetoomuksista 29,2 prosentin käsittely päätettiin varhaisessa vaiheessa 

vetoomuksen esittäjän saatua tietoa aiheesta tai kun vetoomus oli toimitettu asiasta vastaavalle 

valiokunnalle. Vastaava luku oli 37,1 prosenttia vuonna 2016. Toisaalta kun vuonna 2016 lähes 

puolet käsiteltäväksi otetuista vetoomuksista toimitettiin Euroopan komissiolle lausuntoa 

varten, vuonna 2017 tämä koski alle kolmasosaa vetoomuksista. Sama on havaittavissa muille 

elimille lausuntoa varten toimitettujen vetoomusten määrissä. Lähes kaksi kolmasosaa vuonna 

2017 käsiteltäväksi otetuista vetoomuksista toimitettiin muille elimille tiedoksi. Tämä määrä 

on kasvanut yli 10 prosenttia.  

Vetoomusten määrä maittain 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty sekä lukumääräisesti että prosentuaalisesti muutokset 

vetoomusten määrässä maittain vuodesta 2016 vuoteen 2017. Ne kahdeksan maata, joista 

suurin osa vetoomuksista oli peräisin, säilyivät samoina mutta niiden järjestys vaihtui. 

Espanjasta peräisin olevien vetoomusten määrä lisääntyi 5,2 prosenttiyksikköä. Myös luettelon 

loppupäässä tapahtui joitakin muutoksia. Vuonna 2016 vähiten vetoomuksia vastaanotettiin 

Luxemburgista, Sloveniasta ja Latviasta. Vuonna 2017 vähiten vetoomuksia vastaanotettiin 

Suomesta, Virosta ja Luxemburgista. 

Muista kuin EU-maista vastaanotettujen vetoomusten osuus säilyi entisellään. 

 

2017 

Maa Vetoomukset % 

Espanja 211 13,4 

Italia 176 11,2 

Saksa 170 10,8 

Romania 82 5,2 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 73 4,6 

Kreikka 59 3,7 

Puola 47 3,0 

Ranska 43 2,7 

Muut EU-maat 203 12,9 

Muut maat 66 4,2 

 

2016 

Maa Vetoomukset % 

Italia 329 17,1 

Saksa 209 10,9 

Espanja 157 8,2 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 142 7,4 

Romania 91 4,7 

Puola 66 3,4 

Ranska 60 3,1 

Kreikka 54 2,8 

Muut EU-maat 236 12,4 

Muut maat 82 4,3 
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Vetoomusten kieli 

Kuten edellisenä vuonna, myös vuonna 2017 vetoomuksia vastaanotettiin 22:lla Euroopan 

unionin virallisella kielellä. Eniten käytetty kieli oli englanti. Englanti, saksa, italia ja espanja 

olivat käytettyjä kieliä lähes kolmessa neljäsosassa vastaanotetuista vetoomuksista 

(74,8 prosenttia). Suomi, sloveeni ja viro olivat vuonna 2017 kolme vähiten käytettyä kieltä, 

kun ne vuonna 2016 olivat Baltian maiden kieliä. 

 

2017 

Vetoomuksen 

kieli 

Vetoomusten 

määrä 
% 

englanti 271 21,3 

saksa 262 20,6 

italia 217 17,1 

espanja 201 15,8 

ranska 54 4,2 

romania 52 4,1 

kreikka 51 4,0 

muut 163 12,8 

 

 

2016 

Vetoomuksen 

kieli 

Vetoomusten 

määrä 
% 

englanti 371 23,6 

italia 360 22,9 

saksa 296 18,9 

espanja 172 11,0 

ranska 87 5,5 

romania 71 4,5 

puola 62 4,0 

kreikka 39 2,5 

muut 111 7,1 

Petitions by country in 2017

Spain Italy

Germany Romania

United Kingdom Greece

Poland France

Petitions by country in 2016

 Italy Germany

Spain United Kingdom

Romania Poland

France Greece

Other EU Countries Other Countries
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Vetoomuksen esittäjän kansalaisuus 

Kun tarkastellaan kansalaisuuksia, eniten vuodesta 2016 vuoteen 2017 lisääntyi Espanjan 

kansalaisten (lisäystä 6,5 prosenttiyksikköä) esittämien vetoomusten määrä. Sen sijaan Italian 

ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten esittämien vetoomusten määrä väheni (Italian 

osalta 5,5 prosenttia ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 3,0 prosenttia).  

2017 

Yleisin 

vetoomuksen 

esittäjän 

kansalaisuus 

Vetoomusten 

määrä 
% 

Saksa 264 20,6 

Italia 236 18,4 

Espanja 229 17,9 

Romania 87 6,8 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 
75 5,8 

Puola 53 4,1 

Kreikka 52 4,0 

Muut 282 22,0 

 

 

2016 

Yleisin 

vetoomuksen 

esittäjän 

kansalaisuus 

Vetoomusten 

määrä 
% 

Italia 376 23,9 

Saksa 298 18,9 

Espanja 180 11,4 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 
138 8,8 

Romania 97 6,2 

Puola 77 4,9 

Ranska 71 4,5 

Kreikka 66 4,2 

Muut 270 17,2 

Languages of petitions in 2016

English Italian German

Spanish French Romanian

Polish Greek Other

Languages of petitions in 
2017

English German Italian Spanish

French Romanian Greek Others
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Vetoomusten pääaiheet 

Vetoomuksen esittäjiä huolettivat vuonna 2017 eniten ympäristöasiat (lisäys 3,8 prosenttia), 

toiseksi eniten perusoikeudet ja oikeusasiat suurin piirtein yhä paljon. 

Sisämarkkinakysymyksiä koskevien vetoomusten määrä väheni 5 prosenttia.  

 

2017 

 

2016 

Vetoomusten 

aiheet 

Vetoomus-

ten määrä 
% 

Ympäristö 199 10,0 

Perusoikeudet 167 8,4 

Oikeusasiat 148 7,4 

Sisämarkkinat 110 5,5 

Sosiaaliasiat 95 4,8 

Työllisyys 94 4,7 

Terveydenhuolto 84 4,2 

Liikenne 57 2,9 

Koulutus ja 

kulttuuri 
47 2,4 

Omistusoikeudet 

ja niiden 

palauttaminen 

28 1,4 

 

Vetoomusten 

aiheet 

Vetoomus-

ten määrä 
% 

Sisämarkkinat 266 10,5 

Oikeusasiat 179 7,1 

Perusoikeudet 178 7,0 

Ympäristö 158 6,2 

Omistusoikeudet 

ja niiden 

palauttaminen 

115 4,5 

Terveydenhuolto 111 4,4 

Sosiaaliasiat 93 3,7 

Työllisyys 72 2,8 

Liikenne 52 2,0 

Koulutus ja 

kulttuuri 
47 1,9 

 

 

 

Prime petitioner nationality 
in 2017

Germany Italy

Spain Romania

United Kingdom Poland

Greece Others

Prime petitioner nationality in 
2016

Italy Germany

Spain United Kingdom

Romania Poland

France Greece

Others
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Vetoomusportaali 

Vetoomusportaali otettiin käyttöön vuoden 2014 lopussa, ja sitä on kehitetty edelleen lisäämällä 

käyttäjäystävällisyyttä. Myös hakutoimintoja on parannettu. Vuoden 2017 lopusta alkaen 

vetoomuksiin liittyvät kokousten esityslistojen, pöytäkirjojen ja komission tiedonantojen 

kaltaiset asiakirjat ladataan automaattisesti portaaliin. Asiakirjat ovat siis julkisesti saatavilla, 

mikä lisää valiokunnan työn avoimuutta. 

 

Suhteet komissioon 

Komissio on edelleen vetoomusvaliokunnan luonnollinen kumppani vetoomusten käsittelyssä, 

koska komissio on unionin oikeuden soveltamisen ja noudattamisen varmistamisesta vastuussa 

oleva EU-toimielin. Molempien toimielinten asianomaiset yksiköt ovat viime vuosina luoneet 

hyvät keskinäiset suhteet työtään varten. Vaikka komissio on nopeuttanut vetoomuksiin 

vastaamista (vastaus annetaan keskimäärin kolmessa tai neljässä kuukaudessa), valiokunnan 

mielestä komission on tarpeen tehostaa vastaamistaan edelleen. Valiokunta toistaa jälleen 

pyyntönsä saada säännöllisesti tietoja meneillään olevien rikkomusmenettelyjen etenemisestä 

ja saada oikea-aikaisesti käyttöönsä aiheelliset komission asiakirjat käsiteltävänä oleviin 

vetoomuksiin liittyvistä rikkomusmenettelyistä ja EU Pilot -menettelyistä. 

Komission varapuheenjohtaja Timmermans, jonka vastuualueeseen kuuluvat toimielinten 

väliset suhteet, oikeusvaltion periaatteet, perusoikeuskirja ja sääntelyn parantaminen, osallistui 

osana jäsennellyn vuoropuhelun vuosittaista ohjelmaa valiokunnassa 25. huhtikuuta 2017 

järjestettyyn yksityiskohtaiseen keskusteluun. Kokouksessa varapuheenjohtaja Timmermans 

vahvisti, että komissio saa vetoomuksista palautetta kansalaisten odotuksista ja jäljellä olevista 

haasteista. Valiokunta toisti komissiolle esittämänsä pyynnön, että se määrittelisi keinoja 

vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. 

Varapuheenjohtaja Timmermans esitteli 28. marraskuuta 2017 vetoomusvaliokunnan sekä 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan yhteisessä kokouksessa uuden 

Petition themes in 2017

Environment Fundamental Rights

Justice Internal Market

Social Affairs Employment

Health Transport

Education & Culture Property & Restitution

Petition themes in 2016

Internal Market Justice

Fundamental Rights Environment

Property & Restitution Health

Social Affairs Employment

Transport Education & Culture
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ehdotuksen kansalaisaloitetta koskevaksi asetukseksi. 

 

Suhteet neuvostoon  

Vetoomusvaliokunta toteaa, että neuvoston sihteeristö osallistuu valiokunnan kokouksiin. 

Valiokunta toivoisi kuitenkin aktiivisempaa yhteistyötä, koska sen avulla voitaisiin ratkaista 

sellaisia vetoomuksia, jotka edellyttävät yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Valiokunta toteaa 

kuitenkin, että useat jäsenvaltiot ovat antaneet aktiivisen panoksensa keskusteluun 

asianomaisista vetoomuksista valiokunnan kokouksissa.  

 

Suhteet Euroopan oikeusasiamieheen 

Vetoomusvaliokunnan toimielinsuhteet Euroopan oikeusasiamieheen ovat erinomaiset. 

Oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli vuoden 2016 vuosikertomuksensa valiokunnan 

kokouksessa 30. toukokuuta 2017.  

Euroopan oikeusasiamies käytti avauspuheenvuoron kansalaisten luottamuksen palauttamista 

Eurooppa-hankkeeseen koskeneessa julkisessa kuulemisessa 22. kesäkuuta 2017. 

Kuten vetoomusvaliokunta myös Euroopan oikeusasiamies kuuluu YK:n 

vammaisyleissopimuksen soveltamista koskeviin unionin puitteisiin jäsenenä. Sekä 

vetoomusvaliokunta että Euroopan oikeusasiamiehen toimisto osallistuvat tätä koskeviin 

säännöllisiin kokouksiin ja edistävät osaltaan hyviä toimielinsuhteita vammaisasioissa. 

Toimiston edustaja osallistui aktiivisesti keskusteluun vammaisyleissopimuksen 

kansainvälisestä ja eurooppalaisesta kontekstista vammaisasioita koskeneessa työpajassa, joka 

järjestettiin 12. lokakuuta 2017 valiokunnan kokouksen yhteydessä. 

 

Tiedonhankintamatkat  

Vetoomusvaliokunta teki vuonna 2017 neljä tiedonhankintamatkaa. 

• Vetoomusvaliokunnan valtuuskunta vieraili 20.–21. helmikuuta 2017 Tukholmassa sen 

jälkeen kun se oli vastaanottanut useita vetoomuksia, jotka koskivat sellaisten EU:n 

kansalaisten kohtaamia vaikeuksia, jotka haluavat asua Ruotsissa muutamaa viikkoa 

pidempään, näiden pyrkiessä saamaan henkilötunnusta. Valtuuskunta tapasi niiden 

ministeriöiden eri yksiköiden edustajia, jotka liittyvät vetoomusten esittäjien valituksen aiheena 

oleviin päätöksiin.  

• Vetoomusvaliokunta teki 22.–23. toukokuuta 2017 tiedonhankintamatkan Madridiin 

(Espanja) tutkiessaan useita vetoomuksia, jotka koskevat väitettyä vauvojen varastamista 

sairaaloista näiden synnyttyä Francon diktatuurin aikana ja sen jälkeen.  

• Alun perin vuonna 2016 suunniteltu mutta peruuntunut tiedonhankintamatka Tarantoon 

(Italia) tehtiin 17.–19. heinäkuuta 2017. Valtuuskunta vieraili Euroopan suurimmissa 

teräsyhtiöissä, yhdessä jalostamossa sekä öljylaiturin suunnitellun laajennuksen alueella. 

Tiedonhankintamatkan tarkoituksena oli seurata toimenpiteitä useiden voimakasta ilman, 

maaperän ja veden pilantuumista koskevien vetoomusten perusteella. Tiedonhankintamatka 

koski myös hyvin vanhoja, vuosina 2007 ja 2012 esitettyjä vetoomuksia. 
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• Vetoomusvaliokunta teki 20.–22. syyskuuta 2017 tiedonhankintamatkan Larnacaan 

(Kypros). Matkan tarkoituksena oli seurata toimenpiteitä sen jälkeen kun paikalliset asukkaat 

olivat esittäneet lukuisia vetoomuksia, jotka koskivat Larnacaan rakennettavan 

teollisuussataman aiheuttamia ympäristö- ja terveyshuolia sekä sen toiminnan seurauksia 

alueella laajemmin. 

 

Julkiset kuulemiset 

Vetoomusvaliokunta järjesti vuonna 2017 kuusi julkista kuulemista, osin yhdessä parlamentin 

muiden valiokuntien kanssa. Julkiset kuulemiset kattoivat suuren määrän vetoomuksissa 

esitettyjä aiheita. 

• Vetoomusvaliokunta järjesti 4. toukokuuta 2017 syrjinnän torjuntaa koskevan julkisen 

kuulemisen EU-kansalaisten syrjinnän torjumisesta EU:n jäsenvaltioissa ja vähemmistöjen 

suojelusta. Valiokunta on vastaanottanut merkittävän määrän vetoomuksia väitetystä 

kansalaisten EU:n perusoikeuskirjan mukaisen oikeuden tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen 

rikkomisesta. Perusoikeuskirjan 21 artiklalla on strateginen merkitys, koska yhdenvertaisuutta 

lain edessä koskeva periaate ei riitä tavoitteen saavuttamiseen ilman artiklaan sisältyviä 

syrjimättömyyden periaatteita. Tämän osalta kuulemisella pyrittiin tarkastelemaan 

syvällisemmin tiettyjä 21 artiklassa käsiteltyjä syrjintänäkökohtia, kuten kieltä, kansalliseen 

vähemmistöön kuulumista ja seksuaalista suuntautumista.  

• Vetoomusvaliokunta järjesti 11. toukokuuta 2017 yhdessä kansalaisvapauksien sekä 

oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa 

yhteisen julkisen kuulemisen EU:n kansalaisten tilanne ja oikeudet Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa. Kuuleminen koski muun muassa kansalaisten vetoomuksissa esittämiä 

valtavia huolia EU:n kansalaisten oikeuksista, kuten vapaasta liikkuvuudesta ja pääsystä 

työmarkkinoille Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen jälkeen. 

• Vetoomusvaliokunta järjesti 22. kesäkuuta 2017 kuulemisen kansalaisten luottamuksen 

palauttamisesta Eurooppa-hankkeeseen. Kuulemisen tarkoituksena oli selvittää EU:n 

kansalaisten nykyisiä asenteita Eurooppa-hanketta kohtaan brexit-kansanäänestyksen ja 

muiden unionissa viime vuonna koettujen poliittisten muutosten jälkeen. Kuulemiseen kutsutut 

osallistujat ehdottivat keinoja palauttaa kansalaisten luottamus Euroopan yhdentymiseen 

pitkällä aikavälillä sekä vahvistaa sitä. 

• Vetoomusvaliokunta järjesti 29. kesäkuuta 2017 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunnan kanssa yhteisen kuulemisen valtiottomuudesta.  

• Vetoomusvaliokunta osallistui 20. marraskuuta 2017 yhteistyöhön osallistuvana 

valiokuntana ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 

järjestämään julkiseen kuulemiseen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta: ”Kielletään 

glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta”.  

• Vetoomusvaliokunta järjesti 22. marraskuuta 2017 julkisen kuulemisen Työntekijöiden 

oikeuksien turvaaminen väliaikaisissa tai epävarmoissa työsuhteissa vastaanotettujen 

vetoomusten perusteella. Vetoomusvaliokunta on vastaanottanut merkittävän määrän 
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vetoomuksia, joissa väliaikaisissa tai epävarmoissa työsuhteissa olevat kansalaiset ovat 

ilmaisseet huoliaan. Kuulemistilaisuus tarjosi mahdollisuuden pohtia paremmin monimutkaisia 

työsuhteita ja selventää eri ryhmiin kuuluvien työntekijöiden tilannetta. 

 

Pääaiheet 

Vammaisasiat 

Vetoomusvaliokunnalla on laaja suojelutehtävä YK:n vammaisyleissopimuksen noudattamisen 

osalta poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötoiminnassa EU:n tasolla. Tähän vastuuseen 

liittyen valiokunta käsittelee lukuisia vammaisasioita koskevia vetoomuksia. Vammaisasioita 

koskevien esitettyjen vetoomusten määrä väheni 0,5 prosenttia vuoden 2016 0,7 prosentista 

vuoden 2017 0,2 prosenttiin. Vetoomuksista käy ilmi, että suurinta huolta vammaisille 

aiheuttavat liikenteen ja rakennetun ympäristön esteettömyys sekä syrjintä, erityisesti 

työmarkkinoilla. Valiokunta järjesti 12. lokakuuta 2017 pidetyn kokouksensa yhteydessä 

työpajan vammaisten oikeuksien suojelusta. Valiokunta teetti kaksi vammaisasioita koskevaa 

tutkimusta eli vammaisten oppijoiden inklusiivinen opetus sekä vetoomusvaliokunnan 

suojelijan rooli vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 

täytäntöönpanon yhteydessä, vuoden 2017 päivitys. 

Brexit 

Vetoomusvaliokunnassa keskusteltiin brexitin vaikutuksista kansalaisten oikeuksiin, jota 

käsiteltiin useissa vetoomuksissa. Vetoomusvaliokunta osallistui yhteiseen kuulemiseen 

11. toukokuuta 2017. Valiokunnan 21. kesäkuuta 2017 pidetyssä kokouksessa esiteltiin kaksi 

tutkimusta eli brexitin vaikutus vetoomusoikeuteen ja vetoomusvaliokunnan toimivaltuuksiin, 

vastuualueisiin ja toimintaan sekä ensimmäisen vaiheen prioriteetit brexit-neuvotteluissa: 

kansalaisten oikeudet. Tämän jälkeen keskusteltiin suuresta määrästä vetoomuksia, jotka 

koskevat kansanäänestyksen vaikutuksia useisiin kansalaisten oikeuksiin sekä EU:n tulevaan 

kehitykseen. Kokouksen jälkeen valiokunta lähetti Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle 

kirjeen, jossa se painotti EU:n kansalaisten kokemia vaikeuksia oleskeluoikeuden osalta, ja 

kertoi asiasta vastaanotetuista vetoomuksista. Vetoomusvaliokunta antoi panoksensa myös 

erilaisiin brexitiä koskeviin parlamentin päätöslauselmiin.  

Ympäristöasiat 

Suurin osa vetoomuksen esittäjistä oli vuonna 2017 huolissaan ympäristökysymyksistä. 

Ympäristöasioita koskevia vetoomuksia käsiteltiin ainakin viidessä valiokunnan kokouksessa 

vuonna 2017, ja hyvin usein vetoomuksen esittäjät olivat niissä läsnä. Keskustelut koskivat 

kaivostoiminnan vaikutuksia ympäristöön, jätehuoltoa sekä veden ja ilman saastumista.  
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Eläinten hyvinvointi 

Valiokunta esitteli 23. maaliskuuta 2017 tutkimuksen eläinten hyvinvoinnista Euroopan 

unionissa ja keskusteli useista eläinten hyvinvointiin liittyvistä vetoomuksista. Tämän jälkeen 

komissiolta pyydettiin yhdenmukaistamistoimia alalla. 
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