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6.2.2019 A8-0024/12

Tarkistus 12
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että vuonna 2018 
toteutettiin neljä parlamentin 
työjärjestyksen 216 a artiklan mukaista 
tiedonhankintamatkaa: Lausitziin (Saksa) 
ruskohiilen louhinnan vaikutuksesta 
paikalliseen väestöön, erityisesti 
sorbiyhteisöön, sekä Spree-joen ja 
lähivesistöjen veden pilaantumisesta; 
Famagustaan (Kypros) Famagustan 
miehitetyn kaupungin suljetun alueen 
palauttamisesta alkuperäisille asukkaille; 
Doñanaan (Espanja) ympäristötilanteesta ja 
Doñanan kansallispuiston suojellun alueen 
olosuhteiden mahdollisesta 
huonontumisesta; sekä Valledoraan (Italia) 
kaatopaikoista ja louhoksista johtuvista 
ympäristövahingoista; 

J. ottaa huomioon, että vuonna 2018 
toteutettiin neljä parlamentin 
työjärjestyksen 216 a artiklan mukaista 
tiedonhankintamatkaa: Lausitziin (Saksa) 
ruskohiilen louhinnan vaikutuksesta 
paikalliseen väestöön, erityisesti 
sorbiyhteisöön, sekä Spree-joen ja 
lähivesistöjen veden pilaantumisesta; 
Famagustaan (Kypros) Famagustan 
miehitetyn kaupungin suljetun alueen 
palauttamisesta alkuperäisille asukkaille; 
Doñanaan (Espanja) ympäristötilanteesta ja 
Doñanan kansallispuiston suojellun alueen 
olosuhteiden mahdollisesta 
huonontumisesta kaasun varastointia 
koskevan hankkeen ja maanalaisten 
vesivarojen liiallisen käytön vuoksi; sekä 
Valledoraan (Italia) kaatopaikoista ja 
louhoksista johtuvista 
ympäristövahingoista;
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6.2.2019 A8-0024/13

Tarkistus 13
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että on pantu 
täytäntöön lukuisia teknisiä parannuksia 
vetoomusportaalin käyttäjäystävällisyyden 
ja saatavuuden parantamiseksi kansalaisille 
eli on kehitetty edelleen hakutoimintoa, 
lisätty näkyviin tulevien tulosten määrää ja 
mahdollistettu käyttäjille vetoomusten 
löytäminen vetoomuksen otsikosta ja 
yhteenvedosta korostettujen avainsanojen 
avulla sekä otettu käyttöön täsmällisempiä 
ilmoituksia käyttäjille heidän omalla 
kielellään; ottaa huomioon, että portaalin 
tilastot ovat saatavilla vuoden 2018 
jälkipuoliskolta lähtien ja ne tarjoavat 
hyödyllisiä tietoja verkkosivuston käytöstä 
ja käyttäjien toiminnasta; ottaa huomioon, 
että teknisiä parannuksia on jatkettu 
ottamalla käyttöön uusia usein kysyttyjä 
kysymyksiä (FAQ) ja on tehty muita 
parannuksia hallintomoduuliin; toteaa, että 
suuri määrä käyttäjien esittämiä 
tukipyyntöjä on käsitelty onnistuneesti; 

P. ottaa huomioon, että on pantu 
täytäntöön lukuisia teknisiä parannuksia 
vetoomusportaalin käyttäjäystävällisyyden 
ja saatavuuden parantamiseksi kansalaisille 
eli on kehitetty edelleen hakutoimintoa, 
lisätty näkyviin tulevien tulosten määrää ja 
mahdollistettu käyttäjille vetoomusten 
löytäminen vetoomuksen otsikosta ja 
yhteenvedosta korostettujen avainsanojen 
avulla sekä otettu käyttöön täsmällisempiä 
ilmoituksia käyttäjille heidän omalla 
kielellään; ottaa huomioon, että portaalin 
tilastot ovat saatavilla vuoden 2018 
jälkipuoliskolta lähtien ja ne tarjoavat 
hyödyllisiä tietoja verkkosivuston käytöstä 
ja käyttäjien toiminnasta; ottaa huomioon, 
että teknisiä parannuksia on jatkettu 
ottamalla käyttöön uusia usein kysyttyjä 
kysymyksiä (FAQ) ja on tehty muita 
parannuksia hallintomoduuliin; toteaa, että 
suuri määrä käyttäjien esittämiä 
tukipyyntöjä on käsitelty onnistuneesti; 
katsoo, että olisi otettava täysimääräisesti 
käyttöön jotkin ominaisuudet, jotka 
tekevät portaalista interaktiivisemman ja 
reaaliaikaisemman tiedonlähteen sekä 
vetoomusten esittäjille että kannattajille;
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6.2.2019 A8-0024/14

Tarkistus 14
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toistaa, että tarvitaan jatkuvaa 
julkista keskustelua unionin toiminta-
aloista, sen rajoista ja tulevaisuudesta, 
jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset 
tietävät, millä tasolla päätöksiä tehdään, ja 
estää ”Brysselin” syyttäminen kaikesta, 
mitä tietyt vastuuttomat jäsenvaltiot 
harrastavat; vaatii, että 
vetoomusvaliokunnan ja kansallisten 
parlamenttien vetoomusvaliokuntien 
jäsenten vuoropuhelusta, jota ne käyvät 
kahdesti vuodessa unionin kansalaisten 
suurimmista huolenaiheista, on tehtävä 
tehokkaampi ja jäsennellympi jotta saadaan 
aikaan todellista vetoomuksiin keskittyvää 
keskustelua Euroopan parlamentin jäsenten 
ja kansallisten parlamenttien jäsenten 
välillä, mikä lisäisi tietoisuutta EU:n 
politiikkatoimista ja toisi selkeyttä EU:n ja 
jäsenvaltioiden toiminnan aloihin; 

4. toistaa, että tarvitaan jatkuvaa 
julkista keskustelua unionin 
tulevaisuudesta ja on varmistettava, että 
kansalaiset tietävät, millä tasolla päätöksiä 
tehdään, ja estää ”Brysselin” syyttäminen 
kaikesta, mitä tietyt vastuuttomat 
jäsenvaltiot harrastavat; vaatii, että 
vetoomusvaliokunnan ja kansallisten 
parlamenttien vetoomusvaliokuntien 
jäsenten vuoropuhelusta, jota ne käyvät 
säännöllisesti unionin kansalaisten 
suurimmista huolenaiheista, on tehtävä 
tehokkaampi ja jäsennellympi jotta saadaan 
aikaan todellista vetoomuksiin keskittyvää 
keskustelua Euroopan parlamentin jäsenten 
ja kansallisten parlamenttien jäsenten 
välillä, mikä lisäisi tietoisuutta EU:n 
politiikkatoimista ja toisi selkeyttä EU:n ja 
jäsenvaltioiden toiminnan aloihin;
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6.2.2019 A8-0024/15

Tarkistus 15
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vahvistaa tarpeen tehostaa 
kansallisten parlamenttien asiasta 
vastaavien valiokuntien kanssa käytävää 
poliittista ja teknistä vuoropuhelua; pitää 
myönteisenä Saksan liittopäivien 
vetoomusvaliokunnan vierailua 
valiokunnan kokouksessa 9. lokakuuta 
2018, jossa haluttiin ottaa esiin yhteistä 
etua koskevia asioita ja keskustella 
asiaankuuluvista vetoomuksista; korostaa 
27. marraskuuta 2018 yhdessä 
oikeudellisten asioiden valiokunnan ja 
yhteistyössä Euroopan oikeusasiamiesten 
verkoston kanssa järjestettyä parlamenttien 
välistä valiokuntakokousta, jossa käsiteltiin 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
soveltamista;

10. vahvistaa tarpeen tehostaa 
kansallisten parlamenttien asiasta 
vastaavien valiokuntien kanssa käytävää 
poliittista ja teknistä vuoropuhelua; pitää 
myönteisenä Saksan liittopäivien 
vetoomusvaliokunnan vierailua 
valiokunnan kokouksessa 9. lokakuuta 
2018, jossa haluttiin ottaa esiin yhteistä 
etua koskevia asioita ja keskustella 
asiaankuuluvista vetoomuksista; korostaa 
27. marraskuuta 2018 yhdessä 
oikeudellisten asioiden valiokunnan ja 
yhteistyössä Euroopan oikeusasiamiesten 
verkoston kanssa järjestettyä parlamenttien 
välistä valiokuntakokousta, jossa käsiteltiin 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
soveltamista, ja erityisesti parlamenteille 
esitettyjen vetoomusten roolia tässä 
yhteydessä;
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6.2.2019 A8-0024/16

Tarkistus 16
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

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 valiokunnan suuntaviivojen 
mukaisesti; vaatii uusien innovaatioiden 
lisäksi enemmän henkilöresursseja 
vetoomusten käsittelyyn parhaan 
mahdollisen palvelun tarjoamiseksi ottaen 
huomioon uusimman teknisen kehityksen, 
jotta koko prosessista tulisi selkeämpi ja 
Euroopan kansalaisten ja asukkaiden 
kannalta avoimempi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Tarkistus 17
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa vetoomusportaalin 
merkitystä vetoomusten yleisesti sujuvassa 
ja tehokkaassa käsittelyssä; huomauttaa, 
että yksi seuraavan kauden ensisijaisista 
tavoitteista on parantaa viestintää 
vetoomuksen esittäjien kanssa heidän 
verkkotiliensä välityksellä, jotta 
vähennetään hallinnollista rasitetta ja 
nopeutetaan vetoomusten käsittelyaikaa; 
toistaa, että portaalia on kehitettävä 
edelleen teknisesti, jotta se vastaisi 
Euroopan parlamentin verkkosivuja ja jotta 
lisättäisiin sen näkyvyyttä sekä parlamentin 
verkkosivuilla että kansalaisten 
keskuudessa; korostaa, että on jatkettava 
pyrkimyksiä tehdä portaalista käyttäjille, 
erityisesti vammaisille henkilöille, 
helppokäyttöisempi;

22. korostaa vetoomusportaalin 
merkitystä vetoomusten yleisesti sujuvassa 
ja avoimessa käsittelyssä; huomauttaa, että 
yksi välittömistä ensisijaisista tavoitteista 
on parantaa viestintää vetoomuksen 
esittäjien ja kannattajien kanssa heidän 
verkkotiliensä välityksellä, jotta 
vähennetään hallinnollista rasitetta ja 
nopeutetaan vetoomusten käsittelyaikaa; 
toistaa, että portaalia on kehitettävä 
edelleen teknisesti, jotta se vastaisi 
Euroopan parlamentin verkkosivuja ja jotta 
lisättäisiin sen näkyvyyttä sekä parlamentin 
verkkosivuilla että kansalaisten 
keskuudessa; korostaa, että on jatkettava 
pyrkimyksiä tehdä portaalista käyttäjille, 
erityisesti vammaisille henkilöille, 
helppokäyttöisempi;
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6.2.2019 A8-0024/18

Tarkistus 18
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 2 a. muistuttaa, että suurimmalle 
osalle EU:n asukkaita on selvää, että 
vetoomusten esittäminen parlamentille on 
joko ainoa tai helpoin tapa viestiä 
suoraan EU:n toimielinten kanssa; 
katsoo, että vetoomusmenettely on tehokas 
tapa säilyttää käytännölliset ja 
emotionaaliset siteet EU:n toimielinten ja 
kansalaisten välillä ja se on myös 
luottamusta vahvistava väline unionissa;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Tarkistus 19
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 22 a. ehdottaa, että toteutetaan 
tehokkaasti tarvittavat hallinnolliset 
toimenpiteet vetoomusten esittämisen 
helpottamiseksi EU:n erilaisilla 
alueellisilla ja vähemmistöjen kielillä; 
katsoo, että tämä takaisi edelleen 
miljoonille EU:n kansalaisille ja 
asukkaille kyseisen oikeuden 
harjoittamisen;

Or. en


