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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että yhteisön lainsäädännön soveltamisen seurantaa koskevassa komission
tiivistelmässä kiinnitetään enemmän huomiota lainsäädännön saattamiseen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kuin sen käytännön soveltamiseen; kehottaa komissiota 
tunnustamaan asianmukaisesti vetoomusten roolin yhteisön lainsäädännön käytännön 
soveltamisen seurannassa; korostaa, että vetoomukset ovat monissa tapauksissa 
ensimmäisiä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen jälkeen ilmeneviä merkkejä 
siitä, että jäsenvaltiot hidastelevat oikeudellisten toimien täytäntöönpanossa;

2. pitää myönteisenä uutta keskitettyä palvelupistettä "Kansalaisten oikeudet EU:ssa", josta 
kansalaiset voivat saada neuvoja sekä tietoja oikeustoimiin ryhtymisestä ja valittamisesta; 
ottaa huomioon, että neuvojen ja ohjauksen tarve on lisääntynyt valtavasti sen myötä, että 
kansalaisten osallistumista koskevien välineiden joukkoon on lisätty SEU:n 11 artiklan 
4 kohtaan perustuva laajaa julkisuutta saanut kansalaisaloite; toteaa, että parlamentti 
haluaisi osallistua mainitun portaalin kehittämiseen voidakseen varmistaa 
yhdenmukaisuuden kansalaisille annettavien tietojen ja opastamisen parantamista 
koskevien parlamentin omien suunnitelmien kanssa;

3. katsoo, että EU:n kansalaisten olisi odotettava komissiolta yhtäläistä avoimuuden tasoa 
riippumatta siitä, esittävätkö he muodollisen valituksen vai käyttävätkö he 
perussopimuksen mukaista vetoomusoikeuttaan; pyytää näin ollen, että 
vetoomusvaliokunnalle annetaan selkeitä tietoja niiden rikkomusmenettelyjen etenemisen 
vaiheista, joita koskevista asioista on tehty myös avoin vetoomus; kehottaa komissiota 
lisäksi selventämään tutkimusten käsittelymenettelyjä vetoomusvaliokunnalle ja suurelle 
yleisölle;

4. kannattaa komission vuodeksi 2009 ja siitä eteenpäin suunnittelemia toimia, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat Euroopan unionin lainsäädäntöä, 
ja pyytää, että parlamentti voi osallistua rikkomismenettelyyn esimerkiksi 
jätelainsäädäntöä koskevassa Campanian tapauksessa ja Espanjan vesilainsäädäntöä 
koskevassa tapauksessa.
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