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EHDOTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. muistuttaa, että oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille on unionin 

kansalaisuuden kulmakivi, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 20 ja 227 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 44 artiklassa 

määrätään, ja äskettäisten tutkimusten mukaan kansalaiset pitävät sitä toiseksi 

tärkeimpänä seikkana; korostaa vetoomusten merkitystä siinä, että unionin kansalaiset ja 

unionissa asuvat voivat tuntea itsensä osallisiksi unionin toimintaan ja ilmaista huolensa 

EU:n lainsäädännön väärinkäytös- tai rikkomistapauksista ja tuoda mahdolliset puutteet 

esiin, jotta ongelmiin voitaisiin löytää nopea ja tehokas ratkaisu; yhtyy komission 

näkemykseen siitä, että EU:n nykyisen lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 

valvonnan varmistamiseksi tehtävää työtä on pidettävä yhtä tärkeänä kuin uuden 

lainsäädännön kehittämiseksi tehtävää työtä; kehottaa komissiota tässä yhteydessä 

parantamaan esitettyjen vetoomusten käsittelyä antamalla nopeita ja seikkaperäisiä 

vastauksia; 

 

2. kiinnittää huomiota politiikkayksikkö C:n vetoomusvaliokunnalle teettämään 

tutkimukseen ”EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta: keinot ja haasteet”1 ja pitää 

myönteisinä siinä esitettyjä konkreettisia suosituksia parlamentin toimiksi; kiinnittää 

huomiota äskettäin julkaistuun politiikkayksikkö C:ltä tilattuun tutkimukseen ”Tehokkaat 

oikeussuojakeinot”2, joka tehtiin useiden vetoomusten käsittelyssä esiin tulleiden 

väitteiden johdosta; kannattaa komission ehdotusta edistää EU:n lainsäädäntöä koskevaa 

oikeusalan koulutusta eri jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan tuomioiden johdonmukaisuus 

ja siten oikeuksien yhtäläinen toteutuminen koko unionissa; 

 

3. panee merkille, että vetoomusten esittäjät viittaavat usein EU:n lainsäädännön 

rikkomuksiin ja huomauttaa, että vuonna 2016 rekisteröitiin monia vetoomuksia 

sisämarkkinoiden, oikeuden, perusoikeuksien ja ympäristön aloilla; 

 

4. korostaa, että EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen on erittäin tärkeää, jotta 

voidaan saavuttaa perussopimuksissa ja johdetussa oikeudessa määritellyt EU:n politiikan 

tavoitteet, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätty 

oikeusvaltioperiaate; korostaa, että puutteellinen täytäntöönpano ei ainoastaan haittaa 

sisämarkkinoiden tehokkuutta ja johda kalliisiin seurauksiin, kuten ympäristölle 

aiheutuviin peruuttamattomiin vahinkoihin, vaan sillä on myös suora vaikutus yksilöiden 

oikeuksiin ja se vaikuttaa näin ollen unionin uskottavuuteen ja imagoon; korostaa tässä 

yhteydessä, että soveltaminen ja täytäntöönpanon valvonta perustuvat perussopimuksissa 

määrättyyn vallanjakoon ja että jäsenvaltioilla ja komissiolla on tästä syystä jaettu vastuu 

EU:n lainsäädännön soveltamisesta ja sen täytäntöönpanon valvonnasta siten, että 

komissio on viime kädessä perussopimusten valvoja; korostaa samanaikaisesti, että kaikki 

EU:n toimielimet jakavat vastuun EU:n lainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanon 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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valvonnasta, kuten parempaa lainsäädäntöä koskevassa vuoden 2016 toimielinten 

välisessä sopimuksessa määrätään; 

 

5. pitää myönteisenä avoimuuden lisääntymistä ja tilastotietojen suurempaa määrää 

komission vuoden 2016 kertomuksessa aiempiin kertomuksiin verrattuna; pitää kuitenkin 

valitettavana, ettei komissio toimita tarkkoja tietoja sellaisten vetoomusten määrästä, jotka 

ovat johtaneet EU Pilot -menettelyn tai rikkomusmenettelyn aloittamiseen, ja pyytää 

komissiota toimittamaan nämä tiedot; pitää valitettavana, ettei parlamentti eivätkä 

vetoomuksen esittäjät ole mukana näissä menettelyissä; toistaa komissiolle esittämänsä 

vaatimuksen siitä, että sen olisi annettava Euroopan parlamentille tietoa kaikista 

käynnistetyistä EU Pilot -menettelyistä ja rikkomusmenettelyistä, jotta voidaan parantaa 

avoimuutta, vähentää vetoomusvaliokunnan avulla riita-asioiden käsittelyaikaa, rakentaa 

luottamusta EU:hun ja lopuksi edistää EU Pilot -menettelyn legitimiteettiä erityisesti, kun 

kyse on rikkomusmenettelyistä; kehottaa komissiota ilmoittamaan järjestelmällisesti 

päätöksistään ja komission jäsenten kollegion toteuttamista erilaisista toimista ja 

julkistamaan pakettikokousten esityslistat sekä niiden tärkeimmät tulokset; panee merkille 

Euroopan unionin tuomioistuimen toukokuussa 2017 asioissa C-39/05 P, C-52/05 P ja 

C-562/14 P antaman tuomion, jonka mukaan EU Pilot -menettelyn asiakirjoja ei pitäisi 

julkistaa, jos on olemassa riski, että tällainen julkistaminen vaikuttaisi 

rikkomusmenettelyn luonteeseen, muuttaisi menettelyn kulkua tai haittaisi menettelyn 

tavoitteita; kehottaa komissiota julkistamaan jäsenvaltioiden kanssa vaihdetut asiakirjat, 

kun tätä riskiä ei enää ole eli kun EU Pilot -menettelyt on saatu päätökseen; tukee tässä 

yhteydessä Euroopan oikeusasiamiehen ehdotusta rikkomusmenettelyä edeltävässä 

vaiheessa olevien EU Pilot -tapausten oikea-aikaisuudesta ja läpinäkyvyydestä; korostaa, 

että on tärkeää, että kaikki kyseessä olevat toimijat saavat tietoa ja että EU 

Pilot -menettelyjen avoimuutta lisätään; pitää valitettavana, että komissio on osoittanut 

niin vähäistä sitoutumista vastatessaan jäsenten EU Pilot -menettelyissä esiin tuomiin 

huolenaiheisiin, ja kehottaa komissiota tiedottamaan vetoomusvaliokunnalle tutkinnan 

kaikista vaiheista ja jäsenvaltioiden kanssa käytävästä vuoropuhelusta, kun kyse on 

avoimista vetoomuksista; toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen sisällyttää 

vuosikertomukseensa sekä EU:n asetusten että direktiivien täytäntöönpanoaste; 

 

6. katsoo, että kun otetaan huomioon parlamentin osavastuu EU:n lainsäädännön 

täytäntöönpanosta ja sen valvonnasta toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti ja sen 

SEU-sopimuksen 14 artiklan mukainen komission poliittista valvontaa koskeva tehtävä, 

parlamentille olisi automaattisesti ilmoitettava jokaisesta aloitetusta EU 

Pilot -menettelystä ja käynnistetystä rikkomusmenettelystä ja sille olisi myönnettävä 

asianmukainen pääsy näihin menettelyihin liittyviin asiakirjoihin erityisesti, kun ne ovat 

saaneet alkunsa vetoomuksista, samalla kun noudatetaan tapausten onnistuneen käsittelyn 

edellyttämiä tarvittavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä;  

 

7. muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu oikeusvaltioperiaatteelle ja että EU:n 

lainsäädännön täytäntöönpano ja sen valvonta ovat tämän periaatteen ytimessä; kehottaa 

tästä syystä komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään voimakkaampiin toimiin myöhäistä 

saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä vastaan, jotta varmistetaan direktiivien 

asianmukainen ja oikea-aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja EU:n 

lainsäädännön täysimääräinen noudattaminen; sitoutuu tässä yhteydessä edistämään 

tiivistä yhteistyötä ja lujittamaan yhteyksiä kansallisiin parlamentteihin 

lainsäädäntöprosessissa erityisesti tukemalla sellaisen lainsäädännön hyväksymistä, jolla 
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EU:n lainsäädäntö saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä; korostaa 

lisäksi, että vetoomuksiin perustuvat tiedonhankintamatkat jäsenvaltioihin ovat tärkeitä, 

jotta voidaan parantaa vetoomusten esittäjien valitusten tutkintaa, ja ne ovat tärkeä väline 

parlamentille ei ainoastaan todisteiden keräämiseksi siitä, onko EU:n lainsäädäntöä 

noudatettu täysin konkreettisessa tilanteessa, mutta myös siksi, että ne ovat ainutlaatuinen 

tapa päästä lähemmäs kansalaisia ja osoittaa, että heidän huolenaiheisiinsa suhtaudutaan 

vakavasti; kehottaa tästä syystä komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon 

parlamentin tiedonhankintamatkoja koskevat raportit ja vetoomuksiin perustuvat 

päätöslauselmat; korostaa seurantatoimien tarvetta, jotta voidaan puuttua näihin 

erityistapauksiin, jotka koskevat EU:n lainsäädännön puutteellista soveltamista ja 

täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; 

 

8. ehdottaa, että jäsenvaltioiden edustajat olisivat useammin mukana vetoomusvaliokunnassa 

käytävien vetoomuskeskustelujen aikana; 

 

9. pitää myönteisenä kertomuksessa esitettyä tarkistettua komission strategiaa EU:n 

lainsäädännön soveltamisen seurannasta, sillä tämä politiikka on hahmoteltu vuoden 2016 

tiedonannossa ”Parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla”, ja panee merkille sen 

sisällön; on huolissaan komission aikomuksesta ohjata vetoomuksen esittäjät 

turvautumaan kansallisiin oikeussuojakeinoihin, kun valitukset eivät koske yleisempiä 

periaatekysymyksiä, kun niissä ei tuoda esiin järjestelmään liittyviä seikkoja ja kun ne 

voidaan hoitaa tyydyttävästi muilla EU:n tai kansallisen tason järjestelyillä; on huolissaan 

siitä, että komission täytäntöönpanopolitiikan edellä mainitut perustelut voivat olla 

pettymys kansalaisille, jotka kääntyvät EU:n puoleen oikeuksiensa suojelemiseksi ja 

erityisesti komission puoleen, jonka tehtävänä on toimia SEU-sopimuksen 17 artiklan 

mukaisena perussopimusten valvojana; pyytää komissiota toimittamaan selvennyksiä tätä 

politiikkaa koskevista ensisijaisista tavoitteistaan ja käsitteestä ”yleisemmät 

periaatekysymykset”; kehottaa harkitsemaan uudelleen edellä mainittua 

täytäntöönpanopolitiikkaa, jotta varmistetaan, ettei se missään tapauksessa vaaranna 

sellaisten tiettyjen tapausten käsittelyä, jotka saataisiin paremmin ratkaistua EU:n tasolla; 

panee merkille komission aikomuksen käynnistää EU Pilot -menettely ainoastaan silloin, 

kun se olisi hyödyllistä, ja käynnistää rikkomusmenettelyjä turvautumatta EU 

Pilot -menettelyihin, jotta nopeutetaan EU:n lainsäädännön rikkomusten tutkintaa; on 

kuitenkin huolissaan siitä, että tämä lähestymistapa voi johtaa valitusten tehottomaan 

tutkintaan vetoomusten välityksellä tapauksissa, joissa EU:n tason toiminta voisi 

osoittautua soveliaammaksi ottaen huomioon erityiset kansalliset olosuhteet tai eri 

osapuolten edut; panee merkille samana vuonna käynnistettyjen EU Pilot -menettelyjen 

selvän vähenemisen; 

 

10. panee merkille viiveitä direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä 

koskevan jatkuvan ja huonontuvan tilanteen, sillä vuonna 2016 käynnistettiin 847 uutta 

rikkomusmenettelyä, joiden syynä oli myöhäinen saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä, mikä merkitsi yli 60 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna ja johti 

kaikkiaan 868:aan myöhäistä saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevaan 

vireillä olevaan asiaan vuoden 2016 lopulla; on huolissaan unionin tuomioistuimen 

tuomioiden noudattamisesta; toteaa, että vireillä on edelleen 95 rikkomustapausta 

huolimatta siitä, että unionin tuomioistuin on antanut tuomion noudattamisen 

laiminlyönnistä jäsenvaltioissa, ja huomauttaa, että vain kolmessa näistä tapauksista 

komissio on vienyt asian käsittelyn tuomioistuimeen SEUT-sopimuksen 260 artiklan 
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nojalla; pitää hyvin valitettavana, että komissio siirsi tuomioistuimen käsiteltäväksi hyvin 

pienen määrän tapauksia 260 artiklan perusteella; pyytää soveltamaan täysin ja tiukasti 

260 artiklan 3 kohdan menettelyä ilmoittamattajättämistapauksissa oikea-aikaisen ja 

tehokkaan muutoksenhakumekanismin varmistamiseksi; pitää erittäin tärkeänä sen 

takaamista, että unionin tuomioistuimen päätökset pannaan täytäntöön täysin ja oikea-

aikaisesti ja että tarvittaessa hyödynnetään SEUT-sopimuksen 279 artiklan määräyksiä; 

kehottaa komissiota raportoimaan säännöllisesti siitä, millä tavoin jäsenvaltiot ovat 

edenneet unionin tuomioistuimen tuomioiden noudattamisessa; 

 

11. panee merkille komissiolle osoitettujen valitusten kasvavan määrän (3 783) ja 986 uuden 

rikkomusmenettelyn käynnistämisen vuonna 2016 sekä 1 657 vireillä olevaa 

rikkomusmenettelyä; pitää valitettavina jäsenvaltioiden nykyisiä huolestuttavia 

suuntauksia direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sellaisten 

tilanteiden kasvavaa määrää, joissa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan epäasianmukaisesti tai 

ei sovelleta lainkaan, mikä merkitsee, että EU:n lainsäädännön oikea-aikainen ja 

asianmukainen täytäntöönpano on edelleen haaste; pitää valitettavana, ettei yleisesti ole 

saatavilla tietoa siitä, millä tavoin komissiolle vuonna 2016 esitetyt 3 783 valitusta 

käsiteltiin eikä siitä, kuinka pitkiä rikkomusmenettelyt ovat eri vaiheissa, eri 

jäsenvaltioissa ja eri politiikan aloilla; vaatii täytäntöönpanopolitiikan avoimempaa 

toteutusta; kehottaa komissiota soveltamaan aktiivisempaa lähestymistapaa 

tiedonkeruussa ja kansalaisten huolenaiheisiin vastaamisessa; 

 

12. toteaa, että komission saamien valitusten määrä oli vuonna 2016 suurempi kuin koskaan 

ennen ja ylitti vuoden 2014 luvun, josta se vuonna 2015 oli laskenut huomattavasti; pitää 

valitettavana jäsenvaltioiden myöhästymisestä direktiivien saattamisessa osaksi kansallista 

lainsäädäntöä johtuvien rikkomustapausten huomattavaa lisääntymistä (yli 50 prosenttia); 

korostaa, että ympäristö on edelleen yksi pääasiallisista politiikan aloista, kun kyse on 

vireillä olevista rikkomustapauksista, ja että merkittävimpiä aiheita ovat veden laatu, 

jätehuolto, ilmanlaatu ja luonnon monimuotoisuus;  

 

13. panee merkille EU:n lainsäädännön soveltamisen riittämättömän tason jäsenvaltioissa, 

mistä kertovat komissiolle esitettyjen valitusten suuri määrä sekä Euroopan parlamentille 

osoitettujen vetoomusten runsaus; pitää myönteisenä komission joulukuussa 2016 

esittämässä tiedonannossa ilmaistua komission aietta käyttää entistä enemmän ennalta 

ehkäiseviä välineitä, kuten pakettikokouksia, täytäntöönpanoa koskevia suuntaviivoja, 

asiantuntijaryhmiä ja erityisiä verkkoja, kuten SOLVIT-verkkoa, ja tukea valmiuksien 

kehittämistä jäsenvaltioissa EU:n lainsäädännön panemiseksi täytäntöön; kehottaa 

komissiota käyttämään tällaisia välineitä siten, että noudatetaan tinkimättömästi hyvän ja 

tehokkaan hallinnon periaatetta, joka perustuu SEUT-sopimuksen 298 artiklaan ja 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklaan; kehottaa komissiota käyttämään SEUT-

sopimuksen 197 artiklaa tämän uuden täytäntöönpanopolitiikan toteuttamiseksi täydessä 

kumppanuudessa jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten kanssa; kehottaa komissiota ja 

neuvostoa panemaan täysin täytäntöön parempaa lainsäädäntöä koskevan vuoden 2016 

toimielinten välisen sopimuksen1 sekä vuonna 2011 selittävistä asiakirjoista annetun 

yhteisen poliittisen lausuman2; 

 

                                                 
1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 
2 EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14. 
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14. suosittaa, että otetaan käyttöön lyhyempiä nopeutettuja menettelyjä tapauksissa, joissa 

EU:n lainsäädännön mahdolliset rikkomukset katsotaan kiireellisiksi ja joissa komission 

olisi toimittava nopeasti; 

 

15. korostaa, että on tärkeää turvata EU:n oikeusjärjestyksen eheys, mukaan luettuina 

primaarioikeus, sekundaarioikeus ja ei-sitovat säädökset; kehottaa tästä syystä 

hyväksymään ajoissa lainsäädäntöaloitteet ja muut aloitteet, joita kansalaisille tarkoitetun 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutuminen edellyttää; korostaa, että 

lainsäädäntöaloitteiden ja muiden aloitteiden hyväksyminen ajoissa on välttämätöntä, 

kuten sekä komissio että parlamentti tietävät; 

 

16. panee merkille, että Eurobarometri-kyselyn nro 86 mukaan kansalaisten vapaa liikkuvuus 

– jolloin he voivat asua, työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa missä tahansa 

EU:ssa – on EU:n myönteisin saavutus ja että suurin osa EU:n kansalaisista kannattaa 

EU:n yhteistä politiikkaa sellaisilla aloilla kuin puolustus, muuttoliike ja terrorismi; 

muistuttaa, että tällaisten toimintalinjojen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että 

ne pannaan täytäntöön ajoissa ja yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa; panee 

huolestuneena merkille, että tietyt jäsenvaltiot eivät noudata turvapaikkoja ja 

muuttoliikettä koskevia velvoitteitaan erityisesti, kun kyseessä ovat turvapaikanhakijoiden 

ja muuttajien siirrot; korostaa tarvetta käsitellä yhteisvastuun puutetta joidenkin 

jäsenvaltioiden välillä turvapaikka- ja muuttoliikeasioissa niin, että kaikki jäsenvaltiot 

täyttäisivät velvoitteensa; 

 

17. panee merkille komission ennakoivan toiminnan EU:n lainsäädännön soveltamisessa 

sääntelyn parantamista koskevan paketin mukaisesti ja sen jäsenvaltioille antaman tuen 

uusien direktiivien täytäntöönpanosuunnitelmien avulla; korostaa kuitenkin, että 

jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuunsa yhteisesti hyväksymiensä sääntöjen 

täytäntöönpanosta ja vältettävä ylisääntelyä pantaessa täytäntöön EU:n lainsäädäntöä, jotta 

kansalaiset eivät hämmenny EU:n lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön välisestä 

erottelusta ja saa sellaista vaikutelmaa, että EU ylisääntelee; 

 

18. pitää valitettavina komission puutteita lähestymistavassa eläinten hyvinvointiin, sillä se 

laiminlyö vakavia epäjohdonmukaisuuksia, joista suuri määrä kansalaisia on 

vetoomusoikeutta hyödyntäessään raportoinut; toistaa kehotuksensa käynnistää uusi EU:n 

tason strategia, jonka avulla korjataan kaikki nykyiset puutteet ja varmistetaan eläinten 

hyvinvoinnin kattava ja tehokas suojelu siten, että annetaan selkeä ja kattava 

lainsäädäntökehys, joka täyttää kaikki SEUT-sopimuksen 13 artiklan vaatimukset; 

 

19. kehottaa komissiota tarkastelemaan perusteellisesti vetoomuksia, jotka liittyvät eri 

jäsenvaltioista peräisin olevien, saman tuotemerkin alla myytävien elintarvikkeiden 

laatueroihin; kehottaa komissiota tekemään lopun epäreiluista käytännöistä ja 

varmistamaan, että kaikkia kuluttajia kohdellaan tasa-arvoisesti; 

 

20. pitää valitettavana, että joissakin jäsenvaltioissa oikeutta terveyteen heikennetään 

merkittävillä puutteilla, joita edelleen vallitsee EU:n ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa erityisesti, kun kyse on ilmanlaatua koskevista raja-

arvoista, jätehuollosta ja jäteveden käsittelyinfrastruktuurista; 
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21. korostaa, että jäsenvaltion virallis(t)en kiel(t)en perusteella kouluissa ja julkishallinnossa 

harjoitettu syrjintä estää SEUT-sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa määrättyä vapaata 

liikkuvuutta; kehottaa komissiota tarkastelemaan tätä sisämarkkinasääntöjen rikkomusta. 

  



 

AD\1149031FI.docx 9/10 PE616.610v02-00 

 FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 21.3.2018    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

19 

1 

4 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, 

Eleonora Evi, Takis Hadjigeorgiou, Peter Jahr, Svetoslav Hristov 

Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Marlene Mizzi, 

Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Sofia Sakorafa, Yana Toom, 

Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Michela Giuffrida, Carlos Iturgaiz, Peter Kouroumbashev, Kostadinka 

Kuneva, Julia Pitera, László Tőkés 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Emil Radev 

 



 

PE616.610v02-00 10/10 AD\1149031FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

19 + 

ALDE 

ECR 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

 

S&D 

 

VERTS/ALE 

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström 

 

 

 

Carlos Iturgaiz, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, 

Cristian Dan Preda, Emil Radev, László Tőkés, Jarosław Wałęsa 

Soledad Cabezón Ruiz, Michela Giuffrida, Peter Kouroumbashev, Marlene Mizzi, 

Gabriele Preuß 

                                                                                                                                  

Margrete Auken, Ana Miranda 

 

1 - 

ECR Notis Marias 

 

4 0 

EFDD 

GUE/NGL 

Eleonora Evi 

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


