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Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. palauttaa mieliin, että 
vetoomusvaliokunta on antanut 
parlamentin mietintöihin liittyviä 
lausuntoja monista kysymyksistä, joita on 
tullut esiin vetoomuksissa, kuten EU:n 
lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 
20166, sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta7, eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta8, eläinten suojelusta 
kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen 
ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 
1/2005 koskevasta 
täytäntöönpanomietinnöstä9, ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin päätöksen 
94/262/EY, Euratom, tehty 9 päivänä 
maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen 
ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 
muuttamisesta10 ja EU:n kansalaisuuteen 
liittyvien perussopimusten määräyksien 
täytäntöönpanosta11; korostaa, että tämän 
vaalikauden alusta lähtien 
vetoomusvaliokunta on antanut enemmän 
lausuntoja meneillään olevista EU:n 
lainsäädäntömenettelyistä;

16. palauttaa mieliin, että 
vetoomusvaliokunta on antanut 
parlamentin mietintöihin liittyviä 
lausuntoja monista kysymyksistä, joita on 
tullut esiin vetoomuksissa, kuten EU:n 
lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 
20166, sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta7, eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta8, eläinten suojelusta 
kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen 
ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 
1/2005 koskevasta 
täytäntöönpanomietinnöstä9, ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin päätöksen 
94/262/EY, Euratom, tehty 9 päivänä 
maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen 
ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 
muuttamisesta10 ja EU:n kansalaisuuteen 
liittyvien perussopimusten määräyksien 
täytäntöönpanosta11; korostaa, että tämän 
vaalikauden alusta lähtien 
vetoomusvaliokunta on antanut enemmän 
lausuntoja meneillään olevista EU:n 
lainsäädäntömenettelyistä; korostaa, että 
tarkistusten perustelut ovat tärkeitä ja on 
mahdollisuuksien mukaan viitattava 
suoraan kansalaisten vetoomuksiin;

_________________
6 Lausunto annettu 21. maaliskuuta 2018.

_________________
6 Lausunto annettu 21. maaliskuuta 2018.
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7 Lausunto annettu 24. huhtikuuta 2018.
8 Lausunto annettu 16. toukokuuta 2018.
9 Lausunto annettu 9. lokakuuta 2018.
10 Lausunto annettu 21. marraskuuta 2018.
11 Lausunto annettu 21. marraskuuta 2018.

7 Lausunto annettu 24. huhtikuuta 2018.
8 Lausunto annettu 16. toukokuuta 2018.
9 Lausunto annettu 9. lokakuuta 2018.
10 Lausunto annettu 21. marraskuuta 2018.
11 Lausunto annettu 21. marraskuuta 2018.
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. on vakuuttunut siitä, että 
vetoomusvaliokunnan sihteeristö käsittelee 
vetoomukset tehokkaasti ja erittäin 
huolellisesti valiokunnan suuntaviivojen ja 
sen mukaisesti, mikä on vetoomusten 
elinkaari Euroopan parlamentin 
hallinnossa; vaatii uusia innovaatioita 
vetoomusten käsittelyyn ottaen huomioon 
uusimman teknisen kehityksen, jotta koko 
prosessista tulisi selkeämpi ja Euroopan 
kansalaisten kannalta avoimempi;

21. on vakuuttunut siitä, että 
vetoomusvaliokunnan sihteeristö käsittelee 
vetoomukset tehokkaasti ja erittäin 
huolellisesti valiokunnan suuntaviivojen ja 
sen mukaisesti, mikä on vetoomusten 
elinkaari Euroopan parlamentin 
hallinnossa; korostaa, että vetoomusten 
määrä oli 2 715 vuonna 2014 ja 1 202 
vuonna 2018 ja määrän lasku johtui 
osittain vetoomusmenettelyn ja 
vetoomusportaalin hallinnollisesta 
tarkistamisesta, minkä vuoksi 
mahdollisilla vetoomuksen esittäjillä oli 
paremmat tiedot EU:n toiminta-aloista ja 
mahdollisista vastauksista käsiteltäväksi 
otettaviin vetoomuksiin ja oli myös 
mahdollista allekirjoittaa tai kannattaa 
olemassa olevia vetoomuksia; vaatii uusia 
innovaatioita vetoomusten käsittelyyn 
ottaen huomioon uusimman teknisen 
kehityksen, jotta koko prosessista tulisi 
selkeämpi ja Euroopan kansalaisten 
kannalta avoimempi;

Or. en


