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Tarkistus 1
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan siitä, että rikkomukset, 
jotka liittyvät kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen myöhästymiseen, ovat 
tasaisesti lisääntyneet, koska vuoden 2011 
lopussa käsiteltävänä oli 763 tapausta, 
joissa kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattaminen oli myöhästynyt, mikä 
merkitsi 60 prosentin lisäystä edellisen 
vuoden vastaavaan määrään;

3. on huolissaan siitä, että jäsenvaltioiden 
tekemät rikkomukset, jotka liittyvät 
kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamisen myöhästymiseen, ovat 
tasaisesti lisääntyneet, koska vuoden 2011 
lopussa käsiteltävänä oli 763 tapausta, 
joissa kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattaminen oli myöhästynyt, mikä 
merkitsi 60 prosentin lisäystä edellisen 
vuoden vastaavaan määrään;

Or. en

Tarkistus 2
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että komissio saattoi 
ensimmäisen myöhäistä saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevan 
rikkomuksen, johon liittyi SEUT-
sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan 
mukainen taloudellisia seuraamuksia 
koskeva pyyntö, tuomioistuimen 
käsiteltäväksi vuoden 2011 loppupuolella;

Or. en

Tarkistus 3
Gerald Häfner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä EU Pilot -
järjestelmän täytäntöönpanoa keinona 
nykyisten ongelmien selvittämiseen ja 
mahdollisten rikkomusten ajoissa 
tapahtuvan ratkaisun mahdollistamiseen;
kehottaa komissiota jatkamaan sen 
toiminnan kehittämistä ja parantamista;

4. katsoo, että EU Pilot -järjestelmän 
täytäntöönpanoa on parannettava 
avoimuuden osalta suhteessa 
kantelijoihin; pyytää saada pääsyn 
tietokantaan, jonne kaikki kantelut 
kerätään, voidakseen suorittaa 
tehtävänsä eli valvoa perussopimusten 
noudattamisen valvojana toimivaa 
komissiota;

Or. en

Tarkistus 4
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että vetoomus on oikea 
väline, jota kansalaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja yritykset 
voivat käyttää ilmoittaessaan tapauksista, 
joissa EU:n lainsäädäntöä ei ole 
noudatettu jäsenvaltion eri 
viranomaistasoilla; pyytää komissiota 
varmistamaan käynnissä olevien 
rikkomusmenettelyjen avoimuuden 
ilmoittamalla kansalaisille oikea-aikaisesti 
ja asianmukaisesti toimista, joita heidän 
pyyntöjensä johdosta on toteutettu;

6. huomauttaa, että kansalaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja yritykset 
voivat esittää komissiolle kanteluja, jotka 
koskevat sitä, etteivät eri tasoilla toimivat 
jäsenvaltioiden viranomaiset ole 
noudattaneet EU:n lainsäädäntöä; pyytää 
komissiota varmistamaan käynnissä 
olevien rikkomusmenettelyjen avoimuuden 
ilmoittamalla kansalaisille oikea-aikaisesti 
ja asianmukaisesti toimista, joita heidän 
pyyntöjensä johdosta on toteutettu;

Or. en


