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Tarkistus 3
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. kehottaa kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaa 
ja edellä mainitun mietinnön esittelijää 
yhdessä puheenjohtajakokouksen 
nimeämien muiden poliittisten ryhmien 
edustajien kanssa sopimaan komission 
kanssa kansalaisaloitteesta 
16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 soveltamissäännöistä, joissa 
määritetään näiden kahden toimielimen 
osallistuminen yhteistyössä julkisten 
kuulemisten järjestämiseen ja 
toimittamiseen sekä näiden tilaisuuksien 
kulujen korvaamiseen; pyytää 
määrittämään nämä säännöt toimielinten 
välisessä sopimuksessa, joka voidaan 
sisällyttää Euroopan parlamentin ja 
komission välisistä suhteista tehtyyn 
puitesopimukseen, kun sitä seuraavan 
kerran tarkistetaan; on valmis kattamaan 
kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen 
käyttöön antamisesta ja tulkkauksen 
järjestämisestä julkisissa kuulemisissa 
edellyttäen, että komissio vastaa 
osallistujien matka- ja 
oleskelukustannuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4
Gerald Häfner

Päätösehdotus
3 kohta
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Päätösehdotus Tarkistus

3. kehottaa kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaa
ja edellä mainitun mietinnön esittelijää
yhdessä puheenjohtajakokouksen 
nimeämien muiden poliittisten ryhmien 
edustajien kanssa sopimaan komission 
kanssa kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 
soveltamissäännöistä, joissa määritetään 
näiden kahden toimielimen osallistuminen 
yhteistyössä julkisten kuulemisten 
järjestämiseen ja toimittamiseen sekä 
näiden tilaisuuksien kulujen korvaamiseen;
pyytää määrittämään nämä säännöt
toimielinten välisessä sopimuksessa, joka 
voidaan sisällyttää Euroopan parlamentin 
ja komission välisistä suhteista tehtyyn 
puitesopimukseen, kun sitä seuraavan 
kerran tarkistetaan; on valmis kattamaan 
kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen 
käyttöön antamisesta ja tulkkauksen 
järjestämisestä julkisissa kuulemisissa 
edellyttäen, että komissio vastaa 
osallistujien matka- ja 
oleskelukustannuksista;

3. kehottaa puheenjohtajakokousta 
antamaan toimielinten välisistä 
neuvotteluista vastaavan työryhmän ja 
edellä mainitun mietinnön esittelijän 
tehtäväksi yhdessä muiden poliittisten 
ryhmien edustajien kanssa sopia komission 
kanssa kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 
soveltamissäännöistä, joissa määritetään 
näiden kahden toimielimen osallistuminen 
yhteistyössä julkisten kuulemisten 
järjestämiseen ja toimittamiseen sekä 
näiden tilaisuuksien kulujen jakaminen;
pyytää määrittämään nämä säännöt 
sopimuksessa, joka voidaan sisällyttää 
Euroopan parlamentin ja komission 
välisistä suhteista tehtyyn 
puitesopimukseen, kun sitä seuraavan 
kerran tarkistetaan;

Or. en

Tarkistus 5
Enrique Guerrero Salom

Päätösehdotus
3 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

3. kehottaa kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaa ja 
edellä mainitun mietinnön esittelijää 
yhdessä puheenjohtajakokouksen 

3. kehottaa kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaa ja 
edellä mainitun mietinnön esittelijää 
yhdessä puheenjohtajakokouksen 
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nimeämien muiden poliittisten ryhmien 
edustajien kanssa sopimaan komission 
kanssa kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 
soveltamissäännöistä, joissa määritetään 
näiden kahden toimielimen osallistuminen 
yhteistyössä julkisten kuulemisten 
järjestämiseen ja toimittamiseen sekä 
näiden tilaisuuksien kulujen korvaamiseen;
pyytää määrittämään nämä säännöt 
toimielinten välisessä sopimuksessa, joka 
voidaan sisällyttää Euroopan parlamentin 
ja komission välisistä suhteista tehtyyn 
puitesopimukseen, kun sitä seuraavan 
kerran tarkistetaan; on valmis kattamaan 
kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen
käyttöön antamisesta ja tulkkauksen 
järjestämisestä julkisissa kuulemisissa 
edellyttäen, että komissio vastaa 
osallistujien matka- ja 
oleskelukustannuksista;

nimeämien muiden poliittisten ryhmien 
edustajien kanssa sopimaan komission 
kanssa kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 
soveltamissäännöistä, joissa määritetään 
näiden kahden toimielimen osallistuminen 
yhteistyössä julkisten kuulemisten 
järjestämiseen ja toimittamiseen sekä 
näiden tilaisuuksien kulujen korvaamiseen;
pyytää määrittämään nämä säännöt 
toimielinten välisessä sopimuksessa, joka 
voidaan sisällyttää Euroopan parlamentin 
ja komission välisistä suhteista tehtyyn 
puitesopimukseen, kun sitä seuraavan 
kerran tarkistetaan; on valmis kattamaan 
kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen 
käyttöön antamisesta ja tulkkauksen 
järjestämisestä julkisissa kuulemisissa 
edellyttäen, että komissio vastaa kaikista
osallistujien matka- ja 
oleskelukustannuksista;

Or. en

Tarkistus 6
Roberto Gualtieri

Päätösehdotus
3 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

3. kehottaa kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaa 
ja edellä mainitun mietinnön esittelijää 
yhdessä puheenjohtajakokouksen 
nimeämien muiden poliittisten ryhmien 
edustajien kanssa sopimaan komission 
kanssa kansalaisaloitteesta 
16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 soveltamissäännöistä, joissa 
määritetään näiden kahden toimielimen 
osallistuminen yhteistyössä julkisten 
kuulemisten järjestämiseen ja 
toimittamiseen sekä näiden tilaisuuksien 

3. kehottaa komissiota sopimaan tarpeesta 
olla edustettuna asianmukaisella 
poliittisella tasolla jokaisessa 
kuulemistilaisuudessa, joka järjestetään 
menestyksekkään kansalaisaloitteen 
johdosta, ja kehottaa 
puheenjohtajakokousta nimittämään 
ryhmän jäseniä, joiden tehtävänä on 
varmistaa tällaisen sopimuksen 
laatiminen komission kanssa ennen 
ensimmäisen kuulemistilaisuuden 
järjestämistä;
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kulujen korvaamiseen; pyytää 
määrittämään nämä säännöt toimielinten 
välisessä sopimuksessa, joka voidaan 
sisällyttää Euroopan parlamentin ja 
komission välisistä suhteista tehtyyn 
puitesopimukseen, kun sitä seuraavan 
kerran tarkistetaan; on valmis kattamaan 
kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen 
käyttöön antamisesta ja tulkkauksen 
järjestämisestä julkisissa kuulemisissa 
edellyttäen, että komissio vastaa 
osallistujien matka- ja 
oleskelukustannuksista;

Or. en

Tarkistus 7
Erminia Mazzoni
Vetoomusvaliokunnan puolesta

Päätösehdotus
3 a kohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

3 a. ehdottaa, että vetoomusvaliokunnalle 
annetaan vastuu julkisten kuulemisten 
järjestämisestä menestyksekkäistä 
kansalaisaloitteista asiasta vastaavan 
varapuhemiehen alaisuudessa ja yhdessä 
asiasta vastaavan 
lainsäädäntövaliokunnan kanssa, jonka 
valiokuntien puheenjohtajakokous on 
nimennyt työjärjestykseen ehdotettujen 
muutosten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 8
Andrew Duff, Roberto Gualtieri

Päätösehdotus
4 kohta
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Päätösehdotus Tarkistus

4. kehottaa puhemiehistöä ja pääsihteeriä 
toteuttamaan aiheelliset toimet 
antaakseen kansalaisaloitteista 
vastaavalle varapuhemiehelle tarvittavan 
tuen, jotta hän voi suorittaa jäljempänä 
muutettujen työjärjestyksen määräysten 
mukaiset tehtävänsä ja etenkin keskitetyn 
hallinnollisen yhteyspisteen toimintaan 
liittyvät tehtävät;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 9
Andrew Duff

Päätösehdotus
5 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

5. katsoo, että parlamentin jäseniä olisi 
kannustettava osallistumaan 
kansalaisaloitteita koskeviin julkisiin 
kuulemisiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10
Erminia Mazzoni
Vetoomusvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin työjärjestys
42 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

42 a artikla
Julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta
1. Kun kansalaisaloite on saanut yli 
miljoona allekirjoitusta vähintään 
seitsemästä jäsenvaltiosta ja komissio on 
julkaissut sen rekisterissä asetuksen 
(EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti ja ilmoittanut 
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siitä parlamentille, parlamentin puhemies 
toimittaa aloitteen asiasta vastaavalle 
valiokunnalle julkisten kuulemisten 
järjestämiseksi kyseisestä 
kansalaisaloitteesta.
2. Aloite otetaan valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen seuraavan 
kokouksen esityslistalle, ja 
puheenjohtajakokoukselle ilmoitetaan 
asiasta. Valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja 
nimeää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta kuultuaan
ylimääräisiä pysyviä valiokuntia, joiden 
jäsenet voivat osallistua julkiseen 
kuulemiseen.
Tällaisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
3. Asiasta vastaava valiokunta on 
yhteydessä komissioon ja tarpeen mukaan 
muihin unionin toimielimiin ja elimiin ja 
varmistaa, täyttyykö asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädetty vaatimus.
4. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
kolmen kuukauden kuluessa 
kansalaisaloitteen toimittamisesta 
komissiolle asetuksen (EU) N:o 211/2011 
9 artiklan mukaisesti julkisen kuulemisen 
Euroopan parlamentissa tarvittaessa 
yhdessä niiden muiden unionin 
toimielinten ja elinten kanssa, jotka 
haluavat osallistua siihen. Asiasta 
vastaava valiokunta varmistaa, että 
komissio on edustettuna asianmukaisella 
tasolla.
5. Asiasta vastaava valiokunta kutsuu 
kansalaisaloitteen järjestäjät tai heitä 
edustavan valtuuskunnan esittelemään 
aloitteen julkisessa kuulemisessa.

Or. en
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Tarkistus 11
Rafał Trzaskowski

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 1–7 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitetta koskevat julkiset 

kuulemiset
1. Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies on puhemiehen puolesta 
yhteydessä kansalaisiin, etujärjestöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan 
kansalaisaloitteisiin liittyvissä asioissa.
2. Valiokuntien puheenjohtajakokous 
huolehtii kansalaisaloitteesta 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o° 211/20111 11 artiklassa 
tarkoitettujen julkisten kuulemisten 
koordinoinnista. Se on yhteydessä 
komissioon ja tarvittaessa unionin muihin 
toimielimiin ja elimiin, jotta julkisten 
kuulemisten järjestämiseen ja 
toimittamiseen olisi asianmukaiset ja 
yhtäläiset edellytykset.
Kun valiokuntien puheenjohtajakokous 
käsittelee julkisiin kuulemisiin liittyvää 
kysymystä, se kutsuu kansalaisaloitteista 
vastaavan varapuhemiehen osallistumaan 
käsittelyyn neuvoa-antavasti.
3. Kun komissio on julkaissut 
kansalaisaloitteen tarkoitukseen 
varatussa rekisterissä asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja
a) tutkii, onko komissio vastaanottanut 
järjestäjät asianmukaisella tasolla 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti
b) päättää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta kuultuaan, minkä 
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valiokunnan toimivalta vastaa parhaiten 
kansalaisaloitteen aihetta ja tulisi täten 
olla vastuussa julkisen kuulemisen 
järjestämisestä
(c) voi antaa vetoomuksia käsittelevän 
valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä 
tämän valiokunnan puheenjohtajiston 
jäsenille ja koordinaattoreille sekä 
kansalaisaloitteen aiheen kannalta 
merkityksellisimmissä asioissa 
esittelijöinä toimiville jäsenille luvan 
osallistua julkisen kuulemisen 
järjestämiseen
d) varmistaa, että komissio osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja on siinä edustettuna 
asianmukaisella tasolla,  sekä
e) määrittää yhteisymmärryksessä asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtajan 
kanssa sopivan ajankohdan julkisen 
kuulemisen järjestämiselle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kansalaisaloite on toimitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan 
mukaisesti.
4. Näihin julkisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
5. Jos 50 tai 51 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, niiden määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin. Tällöin 
valiokuntien puheenjohtajakokous voi 
pyytää kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä toimimaan 
puheenjohtajana julkisessa kuulemisessa.
6. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden 
muiden unionin toimielinten ja elinten 
kanssa, jotka haluavat osallistua siihen.
Se kutsuu kansalaisaloitteen järjestäjät tai 
heitä edustavan valtuuskunnan 
esittelemään aloitteen tässä 
kuulemistilaisuudessa.
Kaikki asiasta kiinnostuneet Euroopan 
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parlamentin jäsenet voivat osallistua 
julkiseen kuulemiseen.
Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies voi pitää puheen julkisen 
kuulemisen aluksi.
7. Julkiseen kuulemiseen kutsuttujen 
edustajien osallistumisesta aiheutuvat 
matka- ja oleskelukustannukset voidaan 
kansalaisaloitteista vastaavan 
varapuhemiehen ennakkoluvalla korvata 
puhemiehistön vahvistamien sääntöjen 
rajoissa ja komission kanssa sovittujen 
järjestelyjen mukaisesti.
___________________
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 12
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 1–7 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitetta koskevat julkiset 

kuulemiset
1. Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies on puhemiehen puolesta 
yhteydessä kansalaisiin, etujärjestöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan 
kansalaisaloitteisiin liittyvissä asioissa.
2. Valiokuntien puheenjohtajakokous 
huolehtii kansalaisaloitteesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o° 211/20111

11 artiklassa tarkoitettujen julkisten 
kuulemisten koordinoinnista. Se on 
yhteydessä komissioon ja tarvittaessa 
unionin muihin toimielimiin ja elimiin, 
jotta julkisten kuulemisten järjestämiseen 
ja toimittamiseen olisi asianmukaiset 
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edellytykset.
Kun valiokuntien puheenjohtajakokous 
käsittelee julkisiin kuulemisiin liittyvää 
kysymystä, se kutsuu kansalaisaloitteista 
vastaavan varapuhemiehen osallistumaan 
käsittelyyn neuvoa-antavasti.
3. Kun komissio on julkaissut 
kansalaisaloitteen tarkoitukseen 
varatussa rekisterissä asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja
a) tutkii, onko komissio vastaanottanut 
järjestäjät asianmukaisella tasolla 
asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti
b) päättää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta kuultuaan, mikä 
valiokunta on vastuussa aloitteen 
seurannasta, julkisen kuulemisen 
järjestäminen mukaan luettuna
c) voi aloitteen seurannasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajan ja 
vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan 
pyynnöstä antaa näiden valiokuntien 
jäsenille luvan osallistua julkiseen 
kuulemiseen
d) varmistaa, että komissio osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja on siinä edustettuna 
asianmukaisella tasolla, sekä
e) määrittää yhteisymmärryksessä asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtajan 
kanssa sopivan ajankohdan julkisen 
kuulemisen järjestämiselle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kansalaisaloite on toimitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan 
mukaisesti.
4. Näihin julkisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
5. Jos 50 tai 51 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, niiden määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin. Tällöin 
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valiokuntien puheenjohtajakokous voi 
pyytää kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä toimimaan 
puheenjohtajana julkisessa kuulemisessa.
6. Asiasta vastaava valiokunta järjestää –
pyynnöstä yhdessä vetoomusvaliokunnan 
kanssa – julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden 
muiden unionin toimielinten ja elinten 
sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien 
kanssa, jotka haluavat osallistua siihen.
Se kutsuu kansalaisaloitteen järjestäjät 
esittelemään aloitteen tässä 
kuulemistilaisuudessa.
Kaikki asiasta kiinnostuneet Euroopan 
parlamentin jäsenet voivat osallistua 
julkiseen kuulemiseen.
On ryhdyttävä toimiin sen 
varmistamiseksi, että yleisölle on fyysisesti 
mahdollista osallistua 
kuulemistilaisuuteen, jos terveys- ja 
turvallisuussäännöt sen mahdollistavat. 
Yleisön osallistumisen helpottamiseksi 
kuulemistilaisuus lähetetään suorana 
lähetyksenä internetissä ja sen yhteydessä 
mahdollistetaan uuden teknologian ja 
sosiaalisen median interaktiivinen käyttö, 
jolloin yleisö voi osallistua siihen 
mahdollisimman laajalti.  
Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies voi pitää puheen julkisen 
kuulemisen aluksi.
7. Julkiseen kuulemiseen kutsuttujen 
kansalaisaloitteen järjestäjien 
osallistumisesta aiheutuvat matka- ja 
oleskelukustannukset korvataan 
kansalaisaloitteista vastaavan 
varapuhemiehen ennakkoluvalla 
puhemiehistön vahvistamien sääntöjen 
rajoissa ja komission kanssa sovittujen 
järjestelyjen mukaisesti.
________________
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 13
Anneli Jäätteenmäki

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 1–7 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitetta koskeva julkinen 

kuuleminen
1. Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies on puhemiehen puolesta 
yhteydessä kansalaisiin, etujärjestöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan 
kansalaisaloitteisiin liittyvissä asioissa.
2. Valiokuntien puheenjohtajakokous 
huolehtii kansalaisaloitteesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 
11 artiklassa tarkoitettujen julkisten 
kuulemisten koordinoinnista. Se on 
yhteydessä komissioon ja tarvittaessa 
Euroopan unionin muihin toimielimiin ja 
elimiin, jotta julkisten kuulemisten 
järjestämiseen ja toimittamiseen olisi 
asianmukaiset ja yhtäläiset edellytykset.
Kun valiokuntien puheenjohtajakokous 
käsittelee julkisiin kuulemisiin liittyvää 
kysymystä, se kutsuu kansalaisaloitteista 
vastaavan varapuhemiehen osallistumaan 
käsittelyyn neuvoa-antavasti.
3. Kun komissio on julkaissut 
kansalaisaloitteen tarkoitukseen 
varatussa rekisterissä asetuksen (EU)
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja
a) tutkii, onko komissio vastaanottanut 
järjestäjät asianmukaisella tasolla 
asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
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b alakohdan mukaisesti
b) määrittää valiokuntien 
puheenjohtajakokousta kuultuaan 
valiokunnan, joka vastaa julkisen 
kuulemisen järjestämisestä
c) voi antaa vetoomuksia käsittelevän 
valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä 
tämän valiokunnan puheenjohtajiston 
jäsenille ja koordinaattoreille luvan
osallistua julkisen kuulemisen 
järjestämiseen
d) varmistaa, että komissio osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja on siinä edustettuna 
asianmukaisella ja mahdollisimman 
korkealla tasolla, ja
e) määrittää yhteisymmärryksessä asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtajan 
kanssa sopivan ajankohdan julkisen 
kuulemisen järjestämiselle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kansalaisaloite on toimitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan 
mukaisesti.
4. Näihin julkisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
5. Jos 50 tai 51 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, niiden määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin. Tällöin 
valiokuntien puheenjohtajakokous voi 
pyytää kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä toimimaan 
puheenjohtajana julkisessa kuulemisessa.
6. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden 
muiden unionin toimielinten ja elinten 
kanssa, jotka haluavat osallistua siihen.
Se kutsuu kansalaisaloitteen järjestäjät tai 
heitä edustavan valtuuskunnan 
esittelemään aloitteen tässä 
kuulemistilaisuudessa ja antaa heille 
mahdollisuuden antaa yksityiskohtainen 
selvitys asioista, joita aloitteessa 
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ehdotetaan.
Kaikki asiasta kiinnostuneet Euroopan 
parlamentin jäsenet voivat osallistua 
julkiseen kuulemiseen.
Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies voi pitää puheen julkisen 
kuulemisen aluksi.
7. Julkiseen kuulemiseen kutsuttujen 
edustajien osallistumisesta aiheutuvat 
matka- ja oleskelukustannukset voidaan 
kansalaisaloitteista vastaavan 
varapuhemiehen ennakkoluvalla korvata 
puhemiehistön vahvistamien sääntöjen 
rajoissa ja komission kanssa sovittujen 
järjestelyjen mukaisesti.

Or. fi

Tarkistus 14
Gerald Häfner

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 1–6 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitetta koskevat julkiset 

kuulemiset
1. Parlamentin puhemies on yhteydessä 
kansalaisiin, etujärjestöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan 
kansalaisaloitteisiin liittyvissä asioissa. 
Hän voi siirtää tehtävän 
varapuhemiehelle.
2. Edellä 25 artiklan 2 ja 3 kohdassa sille 
määrättyjen tehtävien mukaisesti ja 
valiokuntien puheenjohtajakokousta 
kuultuaan puheenjohtajakokous huolehtii 
kansalaisaloitteesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 211/20111 11 artiklassa tarkoitettujen 
julkisten kuulemisten koordinoinnista. Se 
on yhteydessä komissioon ja tarvittaessa 
unionin muihin toimielimiin ja elimiin, 
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jotta julkisten kuulemisten järjestämiseen 
ja toimittamiseen olisi asianmukaiset ja 
yhtäläiset edellytykset.
3. Kun komissio on julkaissut 
kansalaisaloitteen tarkoitukseen 
varatussa rekisterissä asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, 
puheenjohtajakokous
a) tutkii, onko komissio vastaanottanut 
järjestäjät asianmukaisella tasolla 
asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti
b) määrittää 188 artiklan mukaisesti 
valiokuntien puheenjohtajakokousta 
kuultuaan valiokunnan, joka vastaa 
julkisen kuulemisen järjestämisestä
c) varmistaa vetoomuksia käsittelevän 
valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä, 
että tämä valiokunta osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen
d) varmistaa, että komissio osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja on siinä edustettuna 
asianmukaisella tasolla,  sekä
(e) määrittää yhteisymmärryksessä asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtajan 
kanssa sopivan ajankohdan julkisen 
kuulemisen järjestämiselle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kansalaisaloite on toimitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan 
mukaisesti.
4. Näihin julkisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
5. Jos 50 tai 51 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, niiden määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin. Tällöin 
puheenjohtajakokous voi pyytää 
parlamentin puhemiestä tai 
varapuhemiestä toimimaan 
puheenjohtajana julkisessa kuulemisessa.
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6. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden 
muiden unionin toimielinten ja elinten 
kanssa, jotka haluavat osallistua siihen.
Se kutsuu kansalaisaloitteen järjestäjät tai 
heitä edustavan valtuuskunnan 
esittelemään aloitteen tässä 
kuulemistilaisuudessa.
Kaikki asiasta kiinnostuneet Euroopan 
parlamentin jäsenet voivat osallistua 
julkiseen kuulemiseen.
Parlamentin puhemies tai varapuhemies 
voi pitää puheen julkisen kuulemisen 
aluksi.
_______________
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 15
Roberto Gualtieri

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 1–5 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset 

kuulemiset
1. Kun komissio on julkaissut 
kansalaisaloitteen tarkoitukseen 
varatussa rekisterissä kansalaisaloitteesta 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 211/20111 10 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti, 
parlamentin puhemies pyytää 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
ehdotuksesta asiasta vastaavaa 
valiokuntaa järjestämään asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 11 artiklassa tarkoitetun 
julkisen kuulemisen. 
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Kyseinen valiokunta
a) tutkii, onko komissio vastaanottanut 
järjestäjät asianmukaisella tasolla 
asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti
b) voi antaa vetoomuksia käsittelevän 
valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä 
tämän valiokunnan puheenjohtajiston 
jäsenten ja koordinaattoreiden osallistua 
julkiseen kuulemiseen 
c) varmistaa, että komissio osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja on siinä edustettuna 
asianmukaisella tasolla. 
2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja määrittää sopivan 
ajankohdan julkisen kuulemisen 
järjestämiselle kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun kansalaisaloite on 
toimitettu komissiolle asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 9 artiklan mukaisesti.
3. Näihin julkisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa. Asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja voi 
tarvittaessa tarjota parlamentin 
puhemiehen suostumuksella enintään 
seitsemälle kansalaisaloitteen järjestäjälle 
kuulemista kohden korvauksen 
kokoukseen osallistumisesta aiheutuvista 
matka- ja oleskelukuluista asiaa 
koskevien varainhoitosääntöjen 
mukaisesti. 
4. Jos 50 tai 51 artiklan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, niiden määräyksiä 
noudatetaan soveltuvin osin. Myös 
188 artiklaa sovelletaan.
5. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden 
muiden unionin toimielinten ja elinten 
kanssa, jotka haluavat osallistua siihen. 
Se voi kutsua mukaan muita sidosryhmiä.
Se kutsuu kansalaisaloitteen järjestäjät tai 
heitä edustavan valtuuskunnan 
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esittelemään aloitteen tässä 
kuulemistilaisuudessa.
_____________
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 16
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 1–4 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset 

kuulemiset
1. Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies on puhemiehen puolesta 
yhteydessä kansalaisiin, etujärjestöihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan 
kansalaisaloitteisiin liittyvissä asioissa.
2. Valiokuntien puheenjohtajakokous 
huolehtii kansalaisaloitteesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o° 211/20111

11 artiklassa tarkoitettujen julkisten 
kuulemisten koordinoinnista. Se on 
yhteydessä komissioon ja tarvittaessa 
unionin muihin toimielimiin ja elimiin, 
jotta julkisten kuulemisten järjestämiseen 
ja toimittamiseen olisi asianmukaiset ja 
yhtäläiset edellytykset.
Kun valiokuntien puheenjohtajakokous 
käsittelee julkisiin kuulemisiin liittyvää 
kysymystä, se kutsuu kansalaisaloitteista 
vastaavan varapuhemiehen osallistumaan 
käsittelyyn neuvoa-antavasti.
3. Kun komissio on julkaissut 
kansalaisaloitteen tarkoitukseen 
varatussa rekisterissä asetuksen (EU) 
N:o 211/20111 10 artiklan 1 kohdan 
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a alakohdan mukaisesti, Euroopan 
parlamentti tai istuntokauden 
keskeytysten aikana parlamentin 
puhemies puheenjohtajakokouksen 
puolesta nimeää jonkun pysyvän 
valiokunnan toimivaltaiseksi 
järjestämään julkisen kuulemisen.
Valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja
a) tutkii, onko komissio vastaanottanut 
järjestäjät asianmukaisella tasolla 
asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti
b) voi antaa vetoomuksia käsittelevän 
valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä 
tämän valiokunnan puheenjohtajiston 
jäsenille ja koordinaattoreille luvan 
osallistua julkisen kuulemisen 
järjestämiseen
c) varmistaa, että komissio osallistuu 
asianmukaisesti julkisen kuulemisen 
järjestämiseen ja on siinä edustettuna 
asianmukaisella tasolla, sekä
d) määrittää yhteisymmärryksessä asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtajan 
kanssa sopivan ajankohdan julkisen 
kuulemisen järjestämiselle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
kansalaisaloite on toimitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan 
mukaisesti.
4. Näihin julkisiin kuulemisiin ei sovelleta 
23 artiklan 9 kohtaa.
______________
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Perustelu

On olemassa nimenomainen työjärjestyksen artikla, joka koskee pysyvän valiokunnan 
nimeämistä toimivaltaiseksi käsittelemään asiaa. Valiokuntien puheenjohtajakokous on 
neuvoa-antava elin, ja siihen ei viitata tässä siinä merkityksessä kuin alun perin ehdotettiin.
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Tarkistus 17
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 1–4 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

197 a artikla
Kansalaisaloitetta koskevat julkiset 

kuulemiset
1. Kun menestyksekkään 
kansalaisaloitteen järjestäjät käyttävät 
asetuksen (EU) N:o 211/20111 11 artiklan 
mukaista oikeuttaan esitellä aloite 
julkisessa kuulemisessa, parlamentin 
puhemies nimeää valiokunnan, joka on 
vastuussa kuulemisen järjestämisestä. 
Tämä valiokunta vastaa tarvittavasta 
kuulemisen järjestämistä koskevasta 
yhteydenpidosta komissioon. 
2. Noudatetaan 50 ja 51 artiklaa 
soveltuvin osin.
3. Asiasta vastaava valiokunta edellyttää 
komission olevan edustettuna 
kuulemisessa korkealla tasolla. Se pyytää 
myös tarvittaessa muiden unionin 
toimielinten tai elinten sekä 
asiaankuuluvien työmarkkinaosapuolten, 
etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia osallistumaan kuulemiseen.
Jos kaksi tai useampi kansalaisaloite ovat 
aiheeltaan samanlaisia, Euroopan 
parlamentti ja komissio voivat sopia 
ehdotuksesta järjestää yhteinen julkinen 
kuuleminen. 
4. Puhemiehistö hyväksyy komission 
kanssa sovittujen järjestelyjen mukaisesti 
säännöt, jotka koskevat mahdollisesti 
aiheutuvia kuluja.
__________________
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 18
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 5 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Jos kaikki edellytykset täyttyvät, 
julkinen kuuleminen voidaan järjestää 
valiokuntien yhteistyömenettelyä 
soveltaen 50 artiklan mukaisesti tai 
valiokuntien yhteiskokousmenettelyä 
soveltaen 51 artiklan mukaisesti. 
Noudatetaan 50 ja 51 artiklaa soveltuvin 
osin.
Jos noudatetaan 50 tai 51 artiklaa, 
valiokuntien puheenjohtajakokous voi 
pyytää kansalaisaloitteista vastaavaa 
varapuhemiestä toimimaan 
puheenjohtajana julkisessa kuulemisessa.

Or. en

Tarkistus 19
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a. Jos kahden tai useamman pysyvän 
valiokunnan välille syntyy toimivaltaa 
koskeva kiista, puheenjohtajakokous 
ratkaisee sen. Noudatetaan 188 artiklan 
2 kohdan asiaa koskevia vaatimuksia 
soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Jos valiokunta nimetään vastaavaksi ja on olemassa mahdollisuus, että kaksi tai useampi 
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valiokunta osallistuisi kuulemiseen, on ehdottomasti erityisesti mainittava toimivaltakiistaa 
koskeva kysymys.

Tarkistus 20
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 6 kohta - 1 alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

6. Asiasta vastaava valiokunta järjestää 
julkisen kuulemisen Euroopan 
parlamentissa tarvittaessa yhdessä 
unionin niiden muiden toimielinten ja 
elinten kanssa, jotka saattavat haluta 
osallistua siihen, sillä tavoin, että 
varmistetaan mahdollisimman laaja 
näkyvyys käyttämällä saatavilla olevaa 
tieto- ja viestintätekniikkaa.

Or. en

Tarkistus 21
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 6 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

6. Järjestäjiä asianmukaisesti edustava 
ryhmä, johon kuuluu jäseniä asetuksen 
(EU) N:o 211/2011 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta kansalaistoimikunnasta 
ja/tai vähintään yksi siinä tarkoitetuista 
yhteyshenkilöistä, esittelee 
kansalaisaloitteet asiasta vastaavan 
valiokunnan pyynnöstä.
Kaikki asiasta kiinnostuneet Euroopan 
parlamentin jäsenet voivat osallistua 
julkiseen kuulemiseen.
Kansalaisaloitteista vastaava 
varapuhemies voi pitää puheen julkisen 
kuulemisen aluksi.
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Or. en

Perustelu

Asetuksessa ei mainita mitään siitä, ketä aloitteen kuulemistilaisuudessa esittelevä tiimi 
edustaa. Tämä oikeudellinen tyhjiö voitaisiin korjata työjärjestyksellä. Tarkennusta tarvitaan 
myös parlamentille kuulemisesta mahdollisesti aiheutuvien kulujen selkiyttämiseksi.

Tarkistus 22
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

6 a. Tarvittaessa kansalaisaloitetta 
tarkastellaan esittelyn jälkeen julkisen 
kuulemisen järjestämisestä vastaavan 
valiokunnan tapauskohtaisesti laatiman 
kyselylomakkeen pohjalta. 

Or. en

Perustelu

Asiasta vastaavan valiokunnan olisi osallistuttava muutenkin kuin vain järjestämällä 
kuulemistilaisuus. Sen panoksen on kuitenkin oltava selkeä ja avoin mielellään ennen 
kuulemista kyselylomakkeen laadinnan kautta. Sen olisi oltava aloitteen pääaiheeseen 
laajemmin liittyvien kysymysten ja alaotsikoiden muodossa.

Tarkistus 23
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
197 a artikla – 6 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

6 b. Kyselylomakkeen valmistelun 
yhteydessä vetoomuksia käsittelevä 
valiokunta voi laatia 49 artiklassa 
tarkoitetun lausunnon. Lausunto sisältää 
ohjeita ja suosituksia, kuinka tarkastella 
perinpohjaisesti käsiteltävänä olevassa 
kansalaisaloitteessa esille otettua asiaa.

Or. en
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Perustelu

PETI-valiokunnan olisi osallistuttava (niin halutessaan) menettelyyn. Tästä olisi aloitteelle 
pelkkää etua. PETI-valiokunnan jäsenten asiantuntemuksesta voi olla erittäin paljon hyötyä 
kuulemisen järjestämiselle asianmukaisesti.

Tarkistus 24
Andrew Duff

Euroopan parlamentin työjärjestys
203 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, vetoomusvaliokunta 
varmistaa, vaikuttaako tämä valiokunnan 
työhön, ja tiedottaa asiasta tarvittaessa 
niille, jotka ovat esittäneet vetoomuksen 
asiaan liittyvistä aiheista.

1. Jos rekisteröidyn kansalaisaloitteen 
järjestäjät eivät saa kerättyä vaadittua 
määrää allekirjoituksia, vetoomuksien 
käsittelystä vastaava valiokunta voi 
päättää ottaa yhteyttä järjestäjiin 
tarkastellakseen tätä aloitetta.

Or. en

Tarkistus 25
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Euroopan parlamentin työjärjestys
203 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, vetoomusvaliokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen asiaan 
liittyvistä aiheista.

1. Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ja asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 nojalla, vetoomuksia 
käsittelevä valiokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksia asiaan 
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liittyvistä aiheista. Asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 4 artiklan mukaisesti 
rekisteröityjä kansalaisaloitteita, joita ei 
voida toimittaa komissiolle asetuksen 
9 artiklan mukaisesti, koska kaikkia 
säädettyjä asiaankuuluvia menettelyjä ja 
edellytyksiä ei ole noudatettu, käsitellään 
vetoomusvaliokunnassa 201, 202 ja 
203 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 26
Erminia Mazzoni
Vetoomusvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin työjärjestys
203 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, vetoomusvaliokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen asiaan 
liittyvistä aiheista.

1. Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan
mukaisesti ja asetuksen 
(EU) N:o 211/2011 nojalla, vetoomuksia 
ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä 
valiokunta varmistaa, vaikuttaako tämä 
valiokunnan työhön, ja tiedottaa asiasta 
tarvittaessa niille, jotka ovat esittäneet 
vetoomuksen asiaan liittyvistä aiheista.

Or. en

Tarkistus 27
Stanimir Ilchev

Euroopan parlamentin työjärjestys
203 a artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Kun parlamentille ilmoitetaan, että Kun parlamentille ilmoitetaan, että 
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komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, vetoomusvaliokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen asiaan 
liittyvistä aiheista.

komissiota on pyydetty tekemään ehdotus 
säädökseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ja asetuksen (EU) 
N:o 211/2011 nojalla, vetoomuksia 
käsittelevä valiokunta varmistaa, 
vaikuttaako tämä valiokunnan työhön, ja 
tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksia asiaan 
liittyvistä aiheista.

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan 
mukaisesti rekisteröityjä 
kansalaisaloitteita, joita ei voida toimittaa 
komissiolle asetuksen 9 artiklan 
mukaisesti, koska kaikkia säädettyjä 
asiaankuuluvia menettelyjä ja edellytyksiä 
ei ole noudatettu, voidaan käsitellä 
vetoomuksia käsittelevässä valiokunnassa, 
jos tämä pitää seurantaa tarpeellisena.
Asiasta vastaava valiokunta voi 
tarvittaessa hyväksyä 48 artiklassa 
tarkoitetun valiokunta-aloitteisen 
mietinnön pohjalta päätöslauselman, 
jossa pyydetään 42 artiklan ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
225 artiklan mukaisesti komissiota 
tekemään parlamentille aiheellisen 
ehdotuksen uuden säädöksen antamisesta 
tai voimassa olevan säädöksen 
muuttamisesta. Valiokunnan pyyntö 
perustuu pelkästään käsiteltävänä 
olevassa kansalaisaloitteessa esitettyihin 
yleisiin ajatuksiin ja periaatteisiin.
Kansalaisaloitteisiin perustuviin 
valiokunta-aloitteisiin mietintöihin ei 
sovelleta liitteen XVIII 1 artiklan 
2 kohdassa asetettua kiintiötä. 

Or. en

Perustelu

Jos kansalaisaloite ei ole asetuksen vaatimusten mukainen mutta koskee kuitenkin tärkeää 
eurooppalaista kysymystä. Euroopan parlamentilla olisi oltava velvoite sekä tarkastella 
aloitetta perinpohjaisesti että käyttää SEUT-sopimuksen 225 artiklassa määrättyä 
toimivaltaansa.
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