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Muudatusettepanek 1
Diana Wallis

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 9. juuli 2008. aasta 
resolutsiooni liikmesriikide kohtunike 
rolli kohta Euroopa kohtusüsteemis;

Or.en

Muudatusettepanek 2
Diana Wallis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjon püüab projekti EU 
Pilot abil tõhustada kohustuste võtmist, 
koostööd ja partnerlust komisjoni ja 
liikmesriikide vahel1 ning arutab tihedas 
koostöös riikide valitsustega, kuidas tuleks 
Euroopa Liidu õigust kohaldada; on 
seisukohal, et järelikult on projekt 
valitsustevahelise koostöö vorm, mis 
asendab Euroopa Liidu lepingu artikliga 
17 komisjonile pandud kohustuse tagada 
aluslepingute ja institutsioonide poolt 
aluslepingute alusel võetud meetmete 
rakendamine;

2. märgib, et komisjon püüab projekti EU 
Pilot abil tõhustada kohustuste võtmist, 
koostööd ja partnerlust komisjoni ja 
liikmesriikide vahel1 ning arutab tihedas 
koostöös riikide valitsustega, kuidas tuleks 
Euroopa Liidu õigust kohaldada; on 
seisukohal, et see algatus vastab uuele, 
Lissaboni lepingu vastuvõtmisest 
tulenevale vajadusele kõikide Euroopa 
Liidu institutsioonide vaheliseks 
koostööks hästi toimiva, kodanikele 
orienteeritud liidu huvides;

Or.en

                                               
1 EU Pilot Evaluation Report, lk 2.
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Muudatusettepanek 3
Diana Wallis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. märgib, et ühest küljest maalitakse pilt 
kodanikest, kellel on oluline roll ELi 
õiguse järgimise tagamisel kohapeal1, kuid 
teisest küljest – projektis EU Pilot – on
neile edasistes järelevalvemenetlustes veel 
väiksem roll antud; on seisukohal, et see ei 
ole kooskõlas aluslepingute pidulike 
deklaratsioonidega, et „otsused tehakse nii 
avalikult kui võimalik ja nii 
kodanikulähedaselt kui võimalik“ (Euroopa 
Liidu lepingu artikkel 1), et „liidu 
institutsioonid … teevad oma tööd 
võimalikult avalikult” (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 15) ja et „Liit
järgib kogu oma tegevuses oma kodanike 
võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt 
kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja 
asutused kodanikke võrdselt” (Euroopa 
Liidu lepingu artikkel 9);

3. märgib, et ühest küljest maalitakse pilt 
kodanikest, kellel on oluline roll ELi 
õiguse järgimise tagamisel kohapeal1, kuid 
teisest küljest – projektis EU Pilot –
võidakse neile edasistes 
järelevalvemenetlustes veel väiksem roll 
anda; on seisukohal, et sellist olukorda 
tuleks vältida, käsitledes projekti EU Pilot 
nö vahendavat tüüpi alternatiivina, 
millesse kodanikud oleksid täiel määral 
kaasatud ja integreeritud kaebuse 
algatajana; on seisukohal, et see 
väljendaks paremini aluslepingu 
eesmärke, et „otsused tehakse nii avalikult 
kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik“ (Euroopa Liidu lepingu artikkel 
1), et „liidu institutsioonid … teevad oma 
tööd võimalikult avalikult” (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 15) ja et „Liit 
järgib kogu oma tegevuses oma kodanike 
võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt 
kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja 
asutused kodanikke võrdselt” (Euroopa 
Liidu lepingu artikkel 9);

Or.en

Muudatusettepanek 4
Eva Lichtenberger

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus) 

                                               
1 Komisjoni 2002. aasta teatis, lk 5: „Komisjon on pidevalt rõhutanud kaebuse esitaja suurt tähtsust ühenduse 
õiguse rikkumiste tuvastamisel.”
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. märgib, et programmi EU Pilot 
töölerakendamiseks on komisjon loonud 
“konfidentsiaalse veebipõhise 
andmebaasi”1 suhtlemiseks komisjoni 
teenistuste ja liikmesriikide ametivõimude 
vahel, mis tõestab veelkord, et kodanikud 
on komisjoni ja liikmesriikide vahelisest 
suhtlusest välja jäetud; palub komisjonil 
võimaldada Euroopa Parlamendile piisav 
juurdepääs nimetatud andmebaasile, et tal 
oleks võimalik täita oma rolli kontrollida 
komisjoni kui aluslepingute täitmise 
järelevalvajat;

Or.en

Muudatusettepanek 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. toonitab, et Euroopa Liidu kodanike 
aktiivne roll on Euroopa Liidu lepingus 
selgesti välja toodud, eelkõige seoses 
Euroopa kodanikualgatusega; on 
seisukohal, et kodanike võimalus osaleda 
õigusloomeprogrammi kujundamisel on 
samuti otseses seoses nende tegeliku ja 
olulise rolliga tagada Euroopa Liidu 
õiguse nõuetekohane järgimine ja 
kohaldamine ning sellega seotud 
menetluste läbipaistvus ja õiguskindlus;

Or.en

                                               
1 Komisjoni aruanne „EU Pilot Evaluation Report” KOM(2010)0070, lk 2.
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Muudatusettepanek 6
Eva Lichtenberger

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. soovib tagada, et komisjon jätkaks 
detailsete andmete koostamist iga liiki 
rikkumise kohta ning et need andmed 
tehtaks tervikuna Euroopa Parlamendile 
kättesaadavaks, et tal oleks võimalik täita 
oma rolli kontrollida komisjoni kui 
aluslepingute täitmise järelevalvajat; on 
seisukohal, et nimetatud andmete 
võrdlemine ja kategoriseerimine peaks 
olema kooskõlas eelmiste 
aastaaruannetega, nii et Euroopa 
Parlament saaks nõuetekohaselt hinnata 
komisjoni tehtud edusamme, hoolimata 
sellest, kas rikkumist käsitleti programmi 
EU Pilot või algse rikkumismenetluse 
raames;

Or.en

Muudatusettepanek 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. märgib, et viivitused Euroopa Liidu 
õiguse õigel kohaldamisel ja ülevõtmisel 
avaldavad otsest mõju kodanike 
igapäevaelule ja nende võimalusele oma 
õigusi kasutada; juhib tähelepanu 
asjaolule, et ELi õiguse mittejärgimine ja 
kohaldamata jätmine ning sellest 
põhjustatud usaldamatus Euroopa 
institutsioonide suhtes võivad väga kalliks 
maksma minna;

Or.en
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Muudatusettepanek 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et õiguskomisjon lõi 
hiljuti ELi haldusõiguse alase töörühma, 
et uurida ELi haldusõiguse 
kodifitseerimise võimalust ja mida selline 
projekt endast praktikas kujutaks; on 
seisukohal, et Euroopa haldusseadustiku 
arutelu käigus tuleb nimetatud töörühma 
töö tulemusi arvesse võtta;

Or.en

Muudatusettepanek 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et komisjoni esmane 
roll aluslepingute täitmise järelevalvajana 
on tagada Euroopa Liidu õiguse 
nõuetekohane ja õigeaegne kohaldamine 
liikmesriikide poolt; julgustab komisjoni 
kasutama kõiki talle aluslepingutega 
antud volitusi, eelkõige Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 260 sätteid, mis 
puudutavad direktiivi ülevõtmise 
meetmetest teatamise kohustuse 
mittetäitmist liikmesriigi poolt;

Or.en
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Muudatusettepanek 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. võtab erilise tähelepanuga teadmiseks 
komisjoni lubaduse anda süstemaatiliselt 
hinnang liikmesriigi poolt kaebusele 
antud vastustele; palub komisjonil 
suhtuda nimetatud hinnangusse 
kõrgendatud tähelepanuga ning pärast 
toimiku viivitamatut analüüsi; nõuab 
selgitust kaebuse esitaja rolli kohta 
hinnangu andmise käigus;

Or.en

Muudatusettepanek 11
Sebastian Valentin Bodu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. on seisukohal, et kui komisjon 
alustab rikkumismenetlust mõne 
liikmesriigi vastu, peaks ta ühtlasi 
avaldama teatise selgitusega, et vastava 
liikmesriigi asjaomastel kodanikel on 
võimalik ELi õigust rikkunud õigusakti 
vaidlustada ka oma riiklikes kohtutes;

Or.en

Muudatusettepanek 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. tuletab meelde oma 17. juuni 2010. 
aasta resolutsiooni õigusalase koolituse 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades; on 
seisukohal, et ka Stockholmi programmi 
rakendamise tegevuskava silmas pidades 
on õigusalase koolituse süvendamine 
äärmiselt oluline;

Or.en


