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Tarkistus 1
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 6 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 
antamansa päätöslauselman kansallisen 
tuomarin asemasta Euroopan 
oikeuslaitoksessa,

Or.en

Tarkistus 2
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että komissio pyrkii EU 
Pilot -hankkeen avulla lisäämään 
komission ja jäsenvaltioiden välistä 
"sitoutumista, yhteistyötä ja 
kumppanuutta"* ja pohtii tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten hallintoelinten 
kanssa, miten on toimittava Euroopan 
unionin oikeuden soveltamisessa; katsoo 
näin ollen, että kyse on eräänlaisesta 
hallitusten välisestä yhteistyöstä, joka 
korvaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 17 artiklan mukaisen 
komission velvoitteen, jonka mukaan "se 
huolehtii siitä, että perussopimuksia sekä 
toimielinten niiden nojalla hyväksymiä 
toimenpiteitä sovelletaan";

2. huomauttaa, että komissio pyrkii EU 
Pilot -hankkeen avulla lisäämään 
komission ja jäsenvaltioiden välistä 
"sitoutumista, yhteistyötä ja 
kumppanuutta"1 ja pohtii tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten hallintoelinten 
kanssa, miten on toimittava Euroopan 
unionin oikeuden soveltamisessa; katsoo, 
että tällä aloitteella reagoidaan uuteen 
tarpeeseen, jonka mukaan kaikkien 
Euroopan unionin toimielinten on 
toimittava yhteistyössä, jotta Lissabonin 
sopimuksen hyväksymisen jälkeen 
saadaan luotua hyvin toimiva ja 
kansalaiskeskeinen unioni;

Or.en

                                               
1 EU Pilot Evaluation Report, s. 2.
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Tarkistus 3
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että kansalaisten roolista 
annetun kuvan mukaan heillä näyttäisi 
olevan tärkeä tehtävä EU:n oikeuden 
todellisen noudattamisen 
varmistamisessa*, mutta EU Pilot 
hankkeessa heille kuitenkin annetaan
entistäkin vähäpätöisempi rooli 
jatkomenettelyissä; katsoo, että näin 
toimimalla ei noudateta sopimusten 
juhlallisia julistuksia, joiden mukaan 
"päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia" (Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 1artikla), "Unionin toimielimet 
[...] toimivat mahdollisimman avoimesti" 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 15 artikla) ja "unioni 
noudattaa kaikessa toiminnassaan 
kansalaistensa yhdenvertaisuuden 
periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet 
kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti" 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
9 artikla);

3. panee merkille, että kansalaisten roolista 
annetun kuvan mukaan heillä näyttäisi 
olevan tärkeä tehtävä EU:n oikeuden 
todellisen noudattamisen varmistamisessa1, 
mutta EU Pilot -hankkeessa heille 
saatetaan kuitenkin antaa entistäkin 
vähäpätöisempi rooli jatkomenettelyissä; 
katsoo, että tällainen tilanne olisi 
vältettävä suhtautumalla EU Pilot 
-hankkeeseen sovittelutyyppisenä 
vaihtoehtona, jossa kansalaiset ovat 
täysipainoisesti mukana alkuunpanevina 
kantelijoina, ja että tämä ilmentäisi 
paremmin perussopimuksen tavoitteita, 
joiden mukaan "päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia" 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1artikla), "Unionin toimielimet [...] 
toimivat mahdollisimman avoimesti" 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 15 artikla) ja "unioni 
noudattaa kaikessa toiminnassaan 
kansalaistensa yhdenvertaisuuden 
periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet 
kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti" 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
9 artikla);

Or.en

                                               
1 Komission tiedonanto 2002, s. 5: "Komissio on usein korostanut kantelijan merkitystä yhteisön oikeuden 
rikkomisen havaitsemisessa."
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Tarkistus 4
Eva Lichtenberger

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toteaa, että komissio on luonut EU 
Pilot -hankkeen toteuttamista varten 
luottamuksellisen online-tietokannan1

komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten väliseen kommunikointiin, 
mikä osoittaa, että kansalaiset on 
todellakin suljettu pois komission ja 
jäsenvaltioiden välisestä viestinnästä; 
kehottaa komissiota antamaan 
parlamentille asianmukaisen pääsyn 
tietokantaan, jotta parlamentti voi 
toteuttaa tehtäväänsä eli valvoa 
perussopimusten noudattamisen 
valvojana toimivan komission toimia;

Or.en

Tarkistus 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että Euroopan unionin 
kansalaisten aktiivinen rooli on ilmaistu 
selvästi Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa ja erityisesti 
kansalaisaloitteen yhteydessä; katsoo, että 
kansalaisten mahdollisuus osallistua 
lainsäädäntöohjelman laatimiseen liittyy 
myös suoraan heidän tärkeään rooliinsa 
sen varmistamisessa, että Euroopan 
unionin oikeutta sovelletaan ja 
noudatetaan asianmukaisesti ja että 
siihen liittyvät prosessit ovat avoimia ja 

                                               
1 Komission kertomus "EU Pilot Evaluation Report" KOM(2010)0070, s. 2.
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varmoja;

Or.en

Tarkistus 6
Eva Lichtenberger

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. haluaa varmistaa, että komissio 
tuottaa jatkossakin yksityiskohtaista tietoa 
kaikentyyppisistä rikkomuksista ja että 
kaikki tämä tieto on parlamentin vapaasti 
käytettävissä, jotta se voi toteuttaa 
tehtäväänsä eli valvoa perussopimusten 
noudattamisen valvojana toimivan 
komission toimia; katsoo, että tällaisen 
tiedon keräämisen ja luokittelun olisi 
oltava johdonmukaista aiempien 
vuotuisten kertomusten kanssa, jotta se 
auttaisi parlamenttia arvioimaan 
asianmukaisesti komission saavuttamaa 
edistymistä riippumatta siitä, onko 
rikkomusta käsitelty EU Pilot -hankkeen 
avulla vai alkuperäistä 
rikkomusmenettelyä noudattaen;

Or.en

Tarkistus 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa, että viiveet Euroopan unionin 
oikeuden soveltamisessa ja saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
vaikuttavat suoraan kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään ja heidän 
oikeuksiensa harjoittamiseen; korostaa, 
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että unionin oikeuden noudattamisen ja 
soveltamisen laiminlyönti ja siitä 
seuraava unionin toimielimiin kohdistuva 
luottamuspula tulevat erittäin kalliiksi;

Or.en

Tarkistus 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että oikeudellisten 
asioiden valiokunta perusti hiljattain 
unionin hallinto-oikeutta käsittelevän 
työryhmän, jonka tehtävänä on 
tarkastella, onko mahdollista kodifioida 
EU:n hallinto-oikeutta ja mitä prosessi 
pitäisi käytännössä sisällään; katsoo, että 
työryhmän työn tulokset olisi otettava 
huomioon keskusteltaessa Euroopan 
hallintolaista;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. muistuttaa, että komissio on 
perussopimusten noudattamisen 
valvojana ensisijaisesti vastuussa siitä, 
että jäsenvaltiot soveltavat  unionin 
oikeutta asianmukaisesti ja oikea-
aikaisesti;  kannustaa komissiota 
käyttämään kaikkia perussopimusten ja 
erityisesti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 260 artiklan sille 
antamia valtuuksia tapauksissa, joissa 
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jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet 
direktiivien saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä;

Or.en

Tarkistus 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee erityisen kiinnostuneena 
merkille, että komissio lupaa arvioida 
järjestelmällisesti jäsenvaltioiden 
kantelujen johdosta antamat vastaukset; 
kehottaa komissiota suorittamaan 
arvioinnin erittäin huolellisesti ja asiaan 
ripeästi paneutuen; kehottaa selventämän 
kantelijan roolia arviointiprosessissa;

Or.en

Tarkistus 11
Sebastian Valentin Bodu

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että kun komissio käynnistää 
rikkomusmenettelyn jotakin jäsenvaltiota 
vastaan, sen olisi annettava myös 
tiedonanto siitä, että kyseisen jäsenvaltion 
kansalaiset, joita asia koskee, voivat 
saattaa unionin oikeutta rikkovan toimen 
kansallisten tuomioistuinten 
käsiteltäväksi;

Or.en
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Tarkistus 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. palauttaa mieliin 17. kesäkuuta 
2010 antamansa päätöslauselman 
oikeusalan koulutuksesta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla; pitää erittäin 
tärkeänä, että oikeusalan koulutusta 
tehostetaan myös Tukholman ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevaa 
toimintasuunnitelmaa ajatellen;

Or.en


