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Tarkistus 1
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vaikka kyseinen määrä on 
vaatimaton verrattuna EU:n väkilukuun, se 
osoittaa kuitenkin, että 
vetoomusoikeudesta ollaan selvästi 
paremmin tietoisia ja että 
vetoomusmenettely on hyödyllinen keino 
saada unionin toimielimet ja jäsenvaltiot 
kiinnittämään huomiota yksittäisiä 
kansalaisia, paikallisia yhteisöjä, 
kansalaisjärjestöjä vapaaehtoisjärjestöjä ja 
yksityisiä yrityksiä huolestuttaviin asioihin;

B. toteaa, että vaikka kyseinen määrä on 
vaatimaton verrattuna EU:n väkilukuun, se 
osoittaa kuitenkin, että 
vetoomusoikeudesta ollaan selvästi 
paremmin tietoisia ja että 
vetoomusmenettely on oikeutettuihin 
odotuksiin vastaava hyödyllinen keino 
saada unionin toimielimet ja jäsenvaltiot 
kiinnittämään huomiota yksittäisiä 
kansalaisia, paikallisia yhteisöjä, 
kansalaisjärjestöjä, vapaaehtoisjärjestöjä ja 
yksityisiä yrityksiä huolestuttaviin asioihin;

Or. en

Tarkistus 2
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vaikka kyseinen määrä on 
vaatimaton verrattuna EU:n väkilukuun, se 
osoittaa kuitenkin, että 
vetoomusoikeudesta ollaan selvästi 
paremmin tietoisia ja että 
vetoomusmenettely on hyödyllinen keino 
saada unionin toimielimet ja jäsenvaltiot 
kiinnittämään huomiota yksittäisiä 
kansalaisia, paikallisia yhteisöjä, 
kansalaisjärjestöjä vapaaehtoisjärjestöjä ja 
yksityisiä yrityksiä huolestuttaviin asioihin;

B. toteaa, että vaikka kyseinen määrä on 
vaatimaton verrattuna EU:n väkilukuun, se 
osoittaa kuitenkin, että 
vetoomusoikeudesta ollaan selvästi 
paremmin tietoisia ja että 
vetoomusmenettely on hyödyllinen keino 
saada unionin toimielimet ja jäsenvaltiot 
kiinnittämään huomiota yksittäisiä 
kansalaisia, paikallisia yhteisöjä, 
kansalaisjärjestöjä ja vapaaehtoisjärjestöjä 
huolestuttaviin asioihin; 

Or. en
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Tarkistus 3
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
kansalaisia edustaa suoraan ainoa heidän 
valitsemansa EU:n toimielin – Euroopan 
parlamentti; katsoo, että vetoomuksen
esittämistä koskeva oikeus tarjoaa heille 
tilaisuuden ottaa suoraan yhteyttä 
edustajiinsa;

Or. en

Tarkistus 4
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittämistä koskeva oikeus parantaa 
Euroopan parlamentin reagointikykyä 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin nähden 
ja tarjoaa samalla heille avoimen ja 
demokraattisen mekanismin, jonka avulla 
he voivat oikeutetuissa ja perustelluissa 
tapauksissa saada valituksiinsa muun kuin 
oikeudellisen vastauksen, erityisesti kun 
tapaus liittyy unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskeviin ongelmiin;

C. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittämistä koskeva oikeus parantaa 
Euroopan parlamentin reagointikykyä 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin nähden 
ja voi tarjota samalla heille avoimen ja 
demokraattisen mekanismin, jonka avulla 
he voivat oikeutetuissa ja perustelluissa 
tapauksissa saada valituksiinsa muun kuin 
oikeudellisen vastauksen, erityisesti kun 
tapaus liittyy unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskeviin ongelmiin;

Or. en

Tarkistus 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittämistä koskeva oikeus parantaa 
Euroopan parlamentin reagointikykyä 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin nähden 
ja tarjoaa samalla heille avoimen ja 
demokraattisen mekanismin, jonka avulla 
he voivat oikeutetuissa ja perustelluissa 
tapauksissa saada valituksiinsa muun kuin 
oikeudellisen vastauksen, erityisesti kun 
tapaus liittyy unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskeviin ongelmiin;

C. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittämistä koskeva oikeus parantaa 
Euroopan parlamentin reagointikykyä 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin nähden 
ja tarjoaa samalla heille avoimen ja 
demokraattisen mekanismin, jonka avulla 
he voivat oikeutetuissa ja perustelluissa 
tapauksissa saada valituksiinsa muun kuin 
oikeudellisen vastauksen, erityisesti kun 
tapaus liittyy unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskeviin ongelmiin; 
katsoo, että lainsäätäjät ja johtoelimet 
sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla 
saavat vetoomuksista arvokasta 
palautetta;

Or. en

Tarkistus 6
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että on estettävä biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen 
korvaamattomasti erityisesti Natura 2000 
-alueilla; ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
sitoumuksen huolehtia 
luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) ja 
lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaisten 
erityissuojelualueiden suojelusta; ottaa 
huomioon, että vaikka komissio voi täysin 
tutkia EU:n lainsäädännön 
noudattamisen vasta jäsenvaltion 
viranomaisten tehtyä lopullisen 
päätöksensä, erityisesti ympäristöasioissa 
on tärkeää tarkistaa varhaisessa 
vaiheessa, että paikalliset, alueelliset ja 
kansalliset viranomaiset soveltavat 
asianmukaisesti kaikkia Euroopan 
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unionin lainsäädännön mukaisia 
olennaisia menettelyvaatimuksia, ja jopa 
soveltaa ennalta varautumisen 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 7
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että 
vetoomusmenettely on myös keino saada 
todellista tietoa eurooppalaisissa 
yhteiskunnissa olevista jännitteistä 
varsinkin talouskriisin ja yhteiskunnallisten 
levottomuuksien aikana, jotka ovat 
seurausta maailman rahoitusmarkkinoiden 
ja pankkijärjestelmien romahtamisen 
vaikutuksista eurooppalaisiin; palauttaa 
mieliin, että vetoomusvaliokunta järjesti 
syyskuussa 2013 julkisen 
kuulemistilaisuuden, johon osallistui tästä 
aiheesta vetoomuksen esittäneitä 
henkilöitä;

D. katsoo, että kansalaisten osallistumista 
Euroopan unionin 
päätöksentekoprosessiin on lisättävä 
unionin legitiimiyden ja 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi, 
ottaa huomioon, että vetoomusmenettely 
on myös keino saada todellista tietoa 
eurooppalaisissa yhteiskunnissa olevista 
jännitteistä varsinkin talouskriisin ja 
yhteiskunnallisten levottomuuksien aikana, 
jotka ovat seurausta maailman 
rahoitusmarkkinoiden ja 
pankkijärjestelmien romahtamisen 
vaikutuksista eurooppalaisiin; palauttaa 
mieliin, että vetoomusvaliokunta järjesti 
syyskuussa 2013 julkisen 
kuulemistilaisuuden, johon osallistui tästä 
aiheesta vetoomuksen esittäneitä
henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 8
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että D. ottaa huomioon, että 
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vetoomusmenettely on myös keino saada 
todellista tietoa eurooppalaisissa 
yhteiskunnissa olevista jännitteistä 
varsinkin talouskriisin ja yhteiskunnallisten 
levottomuuksien aikana, jotka ovat 
seurausta maailman rahoitusmarkkinoiden 
ja pankkijärjestelmien romahtamisen 
vaikutuksista eurooppalaisiin; palauttaa 
mieliin, että vetoomusvaliokunta järjesti 
syyskuussa 2013 julkisen 
kuulemistilaisuuden, johon osallistui tästä 
aiheesta vetoomuksen esittäneitä
henkilöitä;

vetoomusmenettely on myös keino saada 
todellista tietoa eurooppalaisissa 
yhteiskunnissa olevista jännitteistä 
varsinkin talouskriisin ja yhteiskunnallisten 
levottomuuksien aikana, jotka ovat 
seurausta maailman rahoitusmarkkinoiden 
ja pankkijärjestelmien romahtamisen 
vaikutuksista eurooppalaisiin; palauttaa 
mieliin, että vetoomusvaliokunta järjesti 
syyskuussa 2013 julkisen 
kuulemistilaisuuden, johon osallistui tästä 
aiheesta vetoomuksen esittäneitä 
henkilöitä; ottaa huomioon, että 
valiokunnalle on esitetty monia 
vetoomuksia rahoituksen väärinkäytöstä 
ja kuluttajien oikeuksia koskevista 
väärinkäytöksistä pankkialalla ja 
erityisesti epäasiallisista lainalausekkeista 
johtuvan kokonaisten perheiden 
kodeistaan häätämisen järkyttävistä 
seurauksista;

Or. en

Tarkistus 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnalle esitetyt 
vetoomukset ovat usein hyödyllistä 
aineistoa muille Euroopan parlamentin 
valiokunnille, jotka vastaavat sellaisen 
lainsäädännön laatimisesta, jonka 
tarkoituksena on luoda turvallisempi, 
vakaampi ja vauraampi perusta kaikkien 
unionin kansalaisten ja asukkaiden 
tulevaisuutta varten;

E. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnalle esitetyt 
vetoomukset ovat usein hyödyllistä 
aineistoa muille Euroopan parlamentin 
valiokunnille, jotka vastaavat sellaisen 
lainsäädännön laatimisesta, jonka 
tarkoituksena on luoda sosioekonomisesti 
ja ekologisesti turvallisempi, vakaampi, 
oikeudenmukaisempi ja vauraampi perusta 
kaikkien unionin kansalaisten ja 
asukkaiden tulevaisuutta varten;
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Or. en

Tarkistus 10
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kukin vetoomus arvioidaan 
ja käsitellään sen ansioiden mukaisesti jopa 
silloin, kun sen on esittänyt vain yksi 
unionin kansalainen tai asukas, ja että 
kullakin vetoomuksen esittäjällä on oikeus 
saada vastaus omalla kielellään tai kielellä, 
jolla vetoomus on laadittu, kunhan se on 
unionin virallinen kieli;

F. toteaa, että kukin vetoomus arvioidaan 
ja käsitellään sen ansioiden mukaisesti jopa 
silloin, kun sen on esittänyt vain yksi 
unionin kansalainen tai asukas, ja että 
kullakin vetoomuksen esittäjällä on oikeus 
saada vastaus omalla kielellään tai kielellä, 
jolla vetoomus on laadittu, kunhan se on 
unionin virallinen kieli; katsoo, että 
alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä 
koskevan eurooppalaisen peruskirjan 
hengen ja erityisesti 13. kesäkuuta 2005 
annettujen neuvoston päätelmien 
perusteella on toteutettava aiempaa 
tehokkaampia toimenpiteitä, jotta 
kyseessä olevien jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin välillä voidaan 
tarvittaessa edistää hallinnollisia 
sopimuksia, joilla varmistetaan, että EU:n 
kansalaiset pystyvät esittämään 
tosiasiallisesti vetoomuksia ja saamaan 
vastaukset äidinkielellään, vaikka se ei 
olisi Euroopan unionin virallinen kieli;

Or. en

Tarkistus 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että vetoomuksen G. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
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käsittely- ja vastausaika riippuvat saadun 
vetoomuksen luonteesta ja 
monimutkaisuudesta, mutta vetoomuksen 
esittäjien huolenaiheisiin pyritään 
vastaamaan kohtuullisessa ajassa;

käsittely- ja vastausaika riippuvat saadun 
vetoomuksen sisällöstä ja 
monimutkaisuudesta, mutta vetoomuksen 
esittäjien huolenaiheisiin vastaamiseksi 
asianmukaisesti kohtuullisessa ajassa ja 
asiallisesti sekä menettelyn että sisällön 
osalta on toteutettava kaikki mahdolliset 
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 12
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnan toiminta perustuu 
kokonaisuudessaan vetoomuksen esittäjien 
osallistumiseen ja panokseen sekä 
valiokunnan kustakin tapauksesta tekemien 
omien tutkimusten tuloksiin, joita 
täydennetään tarvittaessa komission, 
jäsenvaltioiden tai muiden elinten 
asiantuntemuksella; toteaa, että 
vetoomusvaliokunnan esityslista 
suunnitellaan ja sillä olevat asiat 
asetetaan tärkeysjärjestykseen sen 
jäsenten demokraattisten päätösten 
perusteella;

I. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnan toiminta perustuu 
kokonaisuudessaan vetoomuksen esittäjien 
osallistumiseen ja panokseen sekä 
valiokunnan kustakin tapauksesta tekemien 
omien tutkimusten tuloksiin, joita 
täydennetään tarvittaessa komission, 
jäsenvaltioiden tai muiden elinten 
asiantuntemuksella;

Or. en

Tarkistus 13
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. katsoo, että vetoomuksen esittämistä 
koskeva oikeus on keskeinen väline 
kansalaisten osallistumisessa ja 
demokraattisessa valvonnassa ja että sen 
asianmukainen täytäntöönpano on 
taattava prosessin alusta loppuun asti; 
katsoo, että kyseisen oikeuden on 
pysyttävä täysin taattuna ja 
riippumattomana hallitusten eduista; 
katsoo, että tämän periaatteen on 
toimittava EU:n tasolla esimerkkinä 
vetoomusten käsittelystä parlamentissa ja 
komissiossa;

Or. en

Tarkistus 14
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittäjiä huolestuttivat kriisin vaikutukset 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin mutta 
myös ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti 
jätehuoltoa koskevat asiat, perusoikeudet 
ja erityisesti lasten oikeudet, vammaisten 
oikeudet sekä terveyskysymykset, oikeus 
henkilökohtaiseen ja kiinteään 
omaisuuteen, henkilöiden vapaata 
liikkumista, viisumeja, maahanmuuttoa ja 
työllisyyttä koskevat asiat sekä 
oikeudenkäyttö, korruptioväitteet, 
oikeusmenettelyjen viivästyminen ja monet 
muut alat;

L. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittäjiä huolestuttivat kriisin vaikutukset 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin mutta 
myös ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti 
jäte- ja vesihuoltoa koskevat asiat, 
perusoikeudet ja erityisesti lasten oikeudet, 
vammaisten oikeudet sekä 
terveyskysymykset, oikeus 
henkilökohtaiseen ja kiinteään 
omaisuuteen, henkilöiden vapaata 
liikkumista, viisumeja, maahanmuuttoa ja 
työllisyyttä koskevat asiat sekä 
oikeudenkäyttö, korruptioväitteet, 
oikeusmenettelyjen viivästyminen ja monet 
muut alat;

Or. en
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Tarkistus 15
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittäjiä huolestuttivat kriisin vaikutukset 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin mutta 
myös ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti 
jätehuoltoa koskevat asiat, perusoikeudet ja 
erityisesti lasten oikeudet, vammaisten 
oikeudet sekä terveyskysymykset, oikeus 
henkilökohtaiseen ja kiinteään 
omaisuuteen, henkilöiden vapaata 
liikkumista, viisumeja, maahanmuuttoa ja 
työllisyyttä koskevat asiat sekä 
oikeudenkäyttö, korruptioväitteet, 
oikeusmenettelyjen viivästyminen ja monet 
muut alat;

L. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittäjiä huolestuttivat kriisin vaikutukset 
unionin kansalaisiin ja asukkaisiin mutta 
myös ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti 
jätehuoltoa koskevat asiat, perusoikeudet ja 
erityisesti lasten oikeudet, vammaisten 
oikeudet sekä terveyskysymykset, oikeus 
henkilökohtaiseen ja kiinteään omaisuuteen, 
henkilöiden vapaata liikkumista, syrjinnän 
eri muotoja, erityisesti etniseen 
alkuperään, kulttuuriin tai kieleen 
perustuvaa syrjintää, viisumeja, 
maahanmuuttoa ja työllisyyttä koskevat 
asiat sekä oikeudenkäyttö, korruptioväitteet, 
oikeusmenettelyjen viivästyminen ja monet 
muut alat;

Or. en

Tarkistus 16
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että erityisesti useat 
nuorempiin ikäluokkiin kuuluvat 
vetoomuksen esittäjät hyödyntävät 
sosiaalista mediaa viestintäkanavana, ja 
toteaa, että vetoomusvaliokunta on siksi 
kehittänyt oman verkostonsa Euroopan 
parlamentin tuella ja että sitä seuraa yhä 
suurempi määrä ihmisiä Facebookissa ja 
Twitterissä, jotka ovat erityisen aktiivisia 

M. ottaa huomioon, että erityisesti useat 
nuorempiin ikäluokkiin kuuluvat 
vetoomuksen esittäjät hyödyntävät 
sosiaalista mediaa viestintäkanavana, ja 
toteaa, että vetoomusvaliokunta on siksi 
kehittänyt oman verkostonsa Euroopan 
parlamentin tuella ja että sitä seuraa yhä 
suurempi määrä ihmisiä valtavirran 
sosiaalisessa mediassa, jotka ovat erityisen 
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ja hyödyllisiä valiokunnan kokousten 
yhteydessä, ja toteaa, että valiokunnan Péti 
Journal -tiedote on myös kerännyt 
merkittävän määrän säännöllisiä tilaajia 
(tällä hetkellä 1 500);

aktiivisia ja hyödyllisiä valiokunnan 
kokousten yhteydessä; toteaa, että 
valiokunnan Péti Journal -tiedote on myös 
kerännyt merkittävän määrän säännöllisiä 
tilaajia (tällä hetkellä 1 500);

Or. en

Tarkistus 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa tässä yhteydessä huomioon, että 
vetoomusvaliokunta on työskennellyt 
yhdessä parlamentin asianomaisten 
yksiköiden kanssa kehittääkseen uuden 
monikielisen verkkoportaalin, jolla 
korvataan aiempi ja rajoitetumpi 
vetoomusten jättämiseen tarkoitettu
sähköinen palvelu Europarl-
verkkosivustolla; ottaa huomioon, että 
uuden portaalin tarkoituksena on parantaa 
hallinnollista tehokkuutta sekä lisätä 
vetoomusmenettelyn avoimuutta 
vetoomuksen esittäjien ja parlamentin 
jäsenten sekä suuren yleisön kannalta;

N. ottaa tässä yhteydessä huomioon, että 
vetoomusvaliokunta on työskennellyt 
yhdessä parlamentin asianomaisten 
yksiköiden kanssa kehittääkseen uuden 
monikielisen verkkoportaalin, jolla 
korvataan aiempi ja rajoitetumpi 
vetoomusten jättämiseen tarkoitettu 
sähköinen palvelu Europarl-
verkkosivustolla; ottaa huomioon, että 
uuden portaalin tarkoituksena on parantaa 
hallinnollista tehokkuutta sekä lisätä 
vetoomusmenettelyn avoimuutta 
vetoomuksen esittäjien ja parlamentin 
jäsenten sekä suuren yleisön kannalta; 
ottaa huomioon, että sen käynnistäminen 
tällä vaalikaudella on ehdottomasti 
huomattava panos EU:n kansalaisuuden 
edistämiseen yhdessä Euroopan 
kansalaisten teemavuoden 2013 
institutionaalisten tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 18
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa tässä yhteydessä huomioon, että 
vetoomusvaliokunta on työskennellyt 
yhdessä parlamentin asianomaisten 
yksiköiden kanssa kehittääkseen uuden 
monikielisen verkkoportaalin, jolla 
korvataan aiempi ja rajoitetumpi 
vetoomusten jättämiseen tarkoitettu 
sähköinen palvelu 
Europarl-verkkosivustolla; ottaa huomioon, 
että uuden portaalin tarkoituksena on 
parantaa hallinnollista tehokkuutta sekä 
lisätä vetoomusmenettelyn avoimuutta 
vetoomuksen esittäjien ja parlamentin 
jäsenten sekä suuren yleisön kannalta;

N. ottaa tässä yhteydessä huomioon, että 
vetoomusvaliokunta on työskennellyt 
yhdessä parlamentin asianomaisten 
yksiköiden kanssa kehittääkseen uuden 
monikielisen verkkoportaalin, jolla 
korvataan aiempi ja rajoitetumpi 
vetoomusten jättämiseen tarkoitettu 
sähköinen palvelu 
Europarl-verkkosivustolla; ottaa huomioon, 
että uuden portaalin tarkoituksena on 
parantaa hallinnollista tehokkuutta sekä 
lisätä vetoomusmenettelyn avoimuutta ja 
interaktiivisuutta vetoomuksen esittäjien ja 
parlamentin jäsenten sekä suuren yleisön 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. muistuttaa samalla parlamentin 
vuoden 2012 vuosikertomuksen 
perusteella vahvistamasta kannasta, jonka 
perusteella se päätti parantaa 
vetoomusmenettelyn tehokkuutta, 
avoimuutta ja puolueettomuutta säilyttäen 
samalla vetoomusvaliokunnan jäsenten 
osallistumisoikeudet, jotta vetoomusten 
käsittelyn eri menettelyvaiheet kestävät 
tuomioistuinten suorittaman tarkastelun;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. pitää erittäin tärkeänä, että valiokunta 
voi aika ajoin järjestää tutkittavana olevia 
vetoomuksia koskevia 
tiedonhankintamatkoja erityisen tärkeinä 
pitämistään asioista, ja korostaa, että 
kyseisiä matkoja koskevien raporttien on 
oltava mahdollisimman uskottavia; 
palauttaa mieliin vuonna 2013 tehdyt 
matkat Espanjaan (kaksi kertaa), Puolaan, 
Tanskaan ja Kreikkaan; toteaa, että 
tiedonhankintamatkojen menestystä 
parantaisi, jos niiden käytännön järjestelyt 
ja erityisesti matkustusviikot olisivat 
joustavampia, sillä se parantaisi jäsenten 
osallistumismahdollisuuksia ja vähentäisi 
peruuntumisriskiä;

R. pitää erittäin tärkeänä, että valiokunta 
voi järjestää säännöllisesti tutkittavana 
olevia vetoomuksia koskevia 
tiedonhankintamatkoja erityisen tärkeinä 
pitämistään asioista, ja korostaa, että 
kyseisiä matkoja koskevien raporttien on 
oltava mahdollisimman laadukkaita ja 
uskottavia ja että niillä on tehtävä 
todellista yhteistyötä, jolla saadaan aikaan 
haluttu yksimielisyys jäsenten 
keskuudessa; palauttaa mieliin vuonna 
2013 tehdyt matkat Espanjaan (kaksi 
kertaa), Puolaan, Tanskaan ja Kreikkaan; 
toteaa, että tiedonhankintamatkojen 
menestystä parantaisi, jos niiden käytännön 
järjestelyt ja erityisesti matkustusviikot 
olisivat joustavampia, sillä se parantaisi 
jäsenten osallistumismahdollisuuksia ja 
vähentäisi peruuntumisriskiä;

Or. en

Tarkistus 21
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

V. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnasta on tullut vuosien 
varrella hyödyllinen ja avoin työkalu 
unionin kansalaisille ja asukkaille ja että se 
toteuttaa demokraattista valvontaa ja 
seurantaa useilla unionin toiminta-aloilla ja 
valvoo erityisesti sitä, kuinka kansalliset 
viranomaiset panevat täytäntöön unionin 
lainsäädäntöä; katsoo, että valiokunta voi 
osallistua edelleen saatujen vetoomusten 
perusteella unionin tulevan lainsäädännön 

V. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta pyrkii olemaan 
hyödyllinen ja avoin työkalu unionin 
kansalaisille ja asukkaille ja että se 
toteuttaa demokraattista valvontaa ja 
seurantaa useilla unionin toiminta-aloilla ja 
valvoo erityisesti sitä, kuinka kansalliset 
viranomaiset panevat täytäntöön unionin 
lainsäädäntöä; katsoo, että valiokunta voi 
osallistua edelleen saatujen vetoomusten 
perusteella unionin tulevan lainsäädännön 
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parantamiseen kiinnittämällä huomiota 
asioihin, joita saatujen vetoomusten 
sisällöstä voidaan oppia;

parantamiseen kiinnittämällä huomiota 
asioihin, joita saatujen vetoomusten 
sisällöstä voidaan oppia;

Or. en

Tarkistus 22
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

V. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnasta on tullut vuosien 
varrella hyödyllinen ja avoin työkalu 
unionin kansalaisille ja asukkaille ja että se 
toteuttaa demokraattista valvontaa ja 
seurantaa useilla unionin toiminta-aloilla ja 
valvoo erityisesti sitä, kuinka kansalliset 
viranomaiset panevat täytäntöön unionin 
lainsäädäntöä; katsoo, että valiokunta voi 
osallistua edelleen saatujen vetoomusten 
perusteella unionin tulevan lainsäädännön 
parantamiseen kiinnittämällä huomiota 
asioihin, joita saatujen vetoomusten 
sisällöstä voidaan oppia;

V. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnasta on tullut vuosien 
varrella hyödyllinen ja avoin työkalu 
unionin kansalaisille ja asukkaille ja että se 
toteuttaa demokraattista valvontaa ja 
seurantaa useilla unionin toiminta-aloilla ja 
valvoo erityisesti sitä, kuinka kansalliset 
viranomaiset panevat täytäntöön unionin 
lainsäädäntöä; katsoo, että valiokunta voi 
osallistua edelleen saatujen vetoomusten 
perusteella toisaalta EU:n lainsäädännön 
aiempaa johdonmukaisempaan ja 
yhtenäisempään soveltamiseen ja toisaalta 
unionin tulevan lainsäädännön 
parantamiseen kiinnittämällä huomiota 
asioihin, joita saatujen vetoomusten 
sisällöstä voidaan oppia;

Or. en

Tarkistus 23
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tiedostaa vetoomusvaliokunnan 
merkittävän ja keskeisen roolin EU:n 
kansalaisten ja asukkaiden oikeuksien 
puolustamisessa ja edistämisessä ja siinä, 

1. tiedostaa vetoomusvaliokunnan 
merkittävän ja keskeisen roolin EU:n 
kansalaisten ja asukkaiden oikeuksien 
puolustamisessa ja edistämisessä ja siinä, 
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että vetoomuksen esittäjien huolenaiheet 
otetaan paremmin huomioon 
vetoomusmenettelyn avulla ja heitä 
koskevat epäkohdat ratkaistaan 
mahdollisuuksien mukaan;

että vetoomuksen esittäjien huolenaiheet 
otetaan paremmin huomioon 
vetoomusmenettelyn avulla ja heitä 
koskevat epäkohdat ratkaistaan 
mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa 
ajassa;

Or. en

Tarkistus 24
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että EU:n eri 
jäsenvaltioissa toteuttamat 
säästötoimenpiteet kaventavat 
ennennäkemättömällä tavalla Euroopan 
kansalaisten perusoikeuksia, etenkin 
oikeutta ruokaan, terveyteen, 
koulutukseen ja asumiseen; katsoo, että 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin päätöksentekoprosessiin on 
lisättävä kiireellisesti unionin 
legitiimiyden ja vastuuvelvollisuuden 
vahvistamiseksi,

Or. en

Tarkistus 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. aikoo päättäväisesti tehdä 
vetoomusmenettelystä tehokkaamman, 
avoimemman ja puolueettomamman sekä
vetoomusvaliokunnan jäsenten 
osallistumisoikeudet säilyttäen sellaisen, 

2. aikoo päättäväisesti tehdä 
vetoomusmenettelystä tehokkaamman, 
avoimemman ja puolueettomamman 
vetoomusvaliokunnan jäsenten 
osallistumisoikeudet säilyttäen; korostaa, että 
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että myös vetoomusten käsittelyn eri 
menettelyvaiheet kestävät tuomioistuinten 
suorittaman tarkastelun;

vastaanotettujen vetoomusten määrän 
kasvaessa joka vuosi sihteeristöön tarvitaan 
kiireellisesti aiempaa enemmän inhimillisiä ja 
teknisiä resursseja, jotta vetoomusten sujuva 
käsittely voidaan taata;

Or. en

Tarkistus 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että vetoomusvaliokunnalla on 
muiden toimielinten ja elinten, kuten 
tutkintavaliokuntien, eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen ja Euroopan 
oikeusasiamiehen, rinnalla itsenäinen ja 
selvästi määritelty rooli jokaisen 
yksittäisen kansalaisen yhteyspisteenä;

3. painottaa, että vetoomusvaliokunnalla on 
muiden toimielinten ja elinten, kuten 
tutkintavaliokuntien ja Euroopan 
oikeusasiamiehen, rinnalla itsenäinen ja 
selvästi määritelty rooli jokaisen 
yksittäisen kansalaisen yhteyspisteenä; 
korostaa, että nämä elimet ovat yhdessä 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen kanssa 
demokraattisen EU:n ja Euroopan 
kansan luomisen perusvälineitä ja siksi 
niiden asianmukaisuus saatavuus ja 
luotettava toiminta on taattava;

Or. en

Tarkistus 27
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että vetoomusvaliokunnalla 
on muiden toimielinten ja elinten, kuten 
tutkintavaliokuntien, eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen ja Euroopan 
oikeusasiamiehen, rinnalla itsenäinen ja 
selvästi määritelty rooli jokaisen 

3. painottaa, että vetoomusvaliokunnalla 
voi olla muiden toimielinten ja elinten, 
kuten tutkintavaliokuntien, eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen ja Euroopan 
oikeusasiamiehen, rinnalla itsenäinen ja 
selvästi määritelty rooli jokaisen 
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yksittäisen kansalaisen yhteyspisteenä; yksittäisen kansalaisen yhteyspisteenä;

Or. en

Tarkistus 28
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. muistuttaa Euroopan komission 
toimien suuresta merkityksestä 
vetoomuksissa esitettyjen asiaankuuluvien 
tapausten tehokkaassa käsittelyssä; on 
huolissaan komission nykyisestä 
suuntauksesta estää monien vetoomusten 
sisältöä koskeva tutkimus yksinomaan 
menettelyperusteiden nojalla; korostaa 
avoimuuden merkitystä näissä 
prosesseissa sekä asiaankuuluvien 
asiakirjojen ja tapauksiin liittyvien 
tietojen asianmukaista julkista 
saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 29
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. pitää valitettavana komission 
ennakoivan seurannan ja oikea-aikaisten 
ehkäisevien korjaustoimien puutetta 
silloinkin, kun on olemassa perusteltuja 
todisteita siitä, että tietyt suunnitellut ja 
julkaistut hankkeet saattavat rikkoa EU:n 
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lainsäädäntöä; vastustaa toistuvia 
ehdotuksia päättää monien vetoomuksiin 
liittyvien asiakirjojen käsittely ilman 
asianmukaisia tutkimustuloksia ja katsoo, 
että se ei ole komission perussopimusten 
valvojan perimmäistä asemaa koskevan 
hengen mukaista; kehottaa kiinnittämään 
entistä tarkemmin huomiota vetoomuksen 
esittäjien esittämiin asioihin, joihin liittyy 
erityisesti mahdollisuus komission itsensä 
tekemistä EU:n lainsäädännön 
mahdollisista rikkomuksista, esimerkiksi 
Århusin yleissopimuksella taatun 
asiakirjojen julkisen saatavuuden alalla, 
ja toteuttamaan niiden osalta 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että kansalaisten 
vetoomuksissa käsitellään useita 
pääaihealueita, joita ovat muun muassa 
perusoikeudet, sisämarkkinat, 
ympäristölainsäädäntö, kansanterveysasiat, 
lasten hyvinvointi, liikenne ja 
rakentaminen, espanjalainen rannikon 
hoitoa koskeva laki, uusi hyvää hallintoa 
koskeva asetus, vammaiset henkilöt, 
asiakirjojen julkisuus, Eurooppa-koulut, 
finanssivakausunioni ja terästeollisuus;

5. panee merkille, että kansalaisten 
vetoomuksissa käsitellään useita 
pääaihealueita, joita ovat muun muassa 
perusoikeudet, sisämarkkinat, 
ympäristölainsäädäntö, kansanterveysasiat, 
lasten hyvinvointi, liikenne ja 
rakentaminen, espanjalainen rannikon 
hoitoa koskeva laki, uusi hyvää hallintoa 
koskeva asetus, vammaiset henkilöt, 
asiakirjojen julkisuus, Eurooppa-koulut, 
finanssivakausunioni, eläinten oikeudet ja 
terästeollisuus;

Or. en

Tarkistus 31
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että kansalaisten 
vetoomuksissa käsitellään useita 
pääaihealueita, joita ovat muun muassa 
perusoikeudet, sisämarkkinat, 
ympäristölainsäädäntö, kansanterveysasiat, 
lasten hyvinvointi, liikenne ja 
rakentaminen, espanjalainen rannikon 
hoitoa koskeva laki, uusi hyvää hallintoa 
koskeva asetus, vammaiset henkilöt, 
asiakirjojen julkisuus, Eurooppa-koulut, 
finanssivakausunioni ja terästeollisuus;

5. panee merkille, että kansalaisten 
vetoomuksissa käsitellään useita 
pääaihealueita, joita ovat muun muassa 
perusoikeudet, sisämarkkinat, 
ympäristölainsäädäntö, kansanterveysasiat, 
lasten hyvinvointi, liikenne ja 
rakentaminen, espanjalainen rannikon 
hoitoa koskeva laki, uusi hyvää hallintoa 
koskeva asetus, vammaiset henkilöt, 
ikäsyrjintä, asiakirjojen julkisuus, 
Eurooppa-koulut, finanssivakausunioni ja 
terästeollisuus;

Or. en

Tarkistus 32
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että edellä mainittuja aihealueita 
koskevat vetoomukset osoittavat, että 
lainsäädäntöä sovelletaan tai saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä edelleen 
virheellisesti;

6. katsoo, että edellä mainittuja aihealueita 
koskevat vetoomukset osoittavat, että 
EU:n lainsäädäntöä sovelletaan tai 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä 
edelleen epätyydyttävästi tai virheellisesti;

Or. en

Tarkistus 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)



AM\1017554FI.doc 21/46 PE528.021v03-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pitää tärkeänä, että 
vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
jäsenvaltioiden parlamenttien ja 
hallitusten kanssa lisätään ja että 
jäsenvaltioiden viranomaisia 
kannustetaan tarvittaessa saattamaan 
EU:n lainsäädäntö osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja soveltamaan sitä täysin 
avoimesti; korostaa komission ja 
jäsenvaltioiden yhteistyön merkitystä, 
mutta ilmaisee tyytymättömyytensä siihen, 
että tietyt jäsenvaltiot laiminlyövät EU:n 
ympäristölainsäädännön saattamisen 
täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanon;

Or. en

Tarkistus 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta 
ottaa käsiteltäväksi vetoomuksia, jotka 
koskevat Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan periaatteita ja sisältöä, ja 
suorittaa tutkimuksensa kunkin tapauksen 
ansioiden perusteella; muistuttaa, että 
perusoikeuskirjan 51 artiklan johdosta 
komissio on usein valiokunnan pyytäessä 
sitä toimimaan kokenut, ettei se voi toimia 
näissä asioissa; korostaa, että kansalaisten 
odotukset ovat paljon suurempia kuin mitä 
perusoikeuskirjan puhtaasti oikeudelliset 
määräykset antavat odottaa;

7. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta 
ottaa käsiteltäväksi vetoomuksia, jotka 
koskevat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan periaatteita ja sisältöä
sen olennaisimmilta osin, ja suorittaa 
tutkimuksensa kunkin tapauksen ansioiden 
perusteella; muistuttaa, että 
perusoikeuskirjan 51 artiklan johdosta 
komissio on usein valiokunnan pyytäessä 
sitä toimimaan kokenut, ettei se voi toimia 
näissä asioissa; korostaa, että kansalaisten 
odotukset ovat paljon suurempia kuin mitä 
perusoikeuskirjan puhtaasti oikeudelliset 
määräykset antavat odottaa;

Or. en
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Tarkistus 35
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että eräät tärkeät 
vetoomukset, jotka koskevat ehdotusta 
uuden lentoaseman rakentamisesta 
Notre-Dame-des-Landesiin Nantesin 
lähelle, saivat osakseen paljon huomiota; 
ottaa huomioon, että hanketta 
ympäristösyistä vastustaneet vetoomuksen 
esittäjät antoivat merkittävän ja kattavan 
panoksen ja lisäksi hankkeen kannattajat 
jättivät huomattavan vetoomuksen, ja 
toteaa, että tämä sai valiokunnassa aikaan 
intensiivisen keskustelun, johon Ranskan 
viranomaiset ja komission 
ympäristöasioiden pääosaston pääjohtaja 
osallistuivat tärkeimpien vetoomuksen 
esittäjien ohella; katsoo, että tällaiset 
vakavat keskustelut parantavat suuren 
yleisön tietoisuutta ja lisäävät kansalaisten 
mahdollisuutta osallistua aktiivisesti ja 
legitiimisti sekä antavat mahdollisuuden 
selventää hankkeeseen liittyviä 
kiistanalaisia kysymyksiä ja löytää 
ratkaisuja, joiden ansiosta voidaan 
noudattaa asianmukaisesti unionin 
lainsäädäntöä, sillä sitä olisi sovellettava 
kyseisessä tilanteessa;

9. panee merkille, että eräät tärkeät 
vetoomukset, jotka koskevat ehdotusta uuden 
lentoaseman rakentamisesta 
Notre-Dame-des-Landesiin Nantesin lähelle, 
saivat osakseen paljon huomiota; ottaa 
huomioon, että hanketta ympäristösyistä 
vastustaneet vetoomuksen esittäjät antoivat 
merkittävän ja kattavan panoksen ja lisäksi 
hankkeen kannattajat jättivät huomattavan 
vetoomuksen, ja toteaa, että tämä sai 
valiokunnassa aikaan intensiivisen 
keskustelun, johon Ranskan viranomaiset ja 
komission ympäristöasioiden pääosaston 
pääjohtaja osallistuivat tärkeimpien 
vetoomuksen esittäjien ohella; katsoo, että 
tällaiset vakavat keskustelut parantavat suuren 
yleisön tietoisuutta ja lisäävät kansalaisten 
mahdollisuutta osallistua aktiivisesti ja 
legitiimisti mutta antavat myös 
mahdollisuuden selventää EU:n 
lainsäädännön kanssa oletettavasti 
ristiriidassa olevaan hankkeeseen liittyviä 
kiistanalaisia kysymyksiä ja löytää ratkaisuja, 
joiden ansiosta voidaan noudattaa 
asianmukaisesti unionin lainsäädäntöä, sillä 
sitä olisi sovellettava kyseisessä tilanteessa;

Or. en

Tarkistus 36
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että vuonna 2013 useat 
vetoomuksen esittäjät olivat huolissaan 

10. toteaa, että vuonna 2013 useat 
vetoomuksen esittäjät olivat huolissaan 
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tietyissä unionin jäsenvaltioissa todetuista 
selkeistä vääryyksistä, jotka koskevat 
vanhempien eroon ja avioeroon liittyviä 
hallinnollisia menettelyjä ja 
oikeusmenettelyjä ja pienten lasten 
huoltajuutta sen seurauksena; pani tässä 
yhteydessä merkille, että kun kyseessä on 
kahta eri kansalaisuutta oleva pariskunta,
on selkeitä esimerkkejä siitä, että 
käsittelystä vastaava jäsenvaltio suosii 
omaa kansalaistaan muun valtion 
kansalaisuutta edustavan puolison 
kustannuksella, ja toteaa, että tästä on 
vakavia ja usein hyvin kielteisiä ja 
järkyttäviä seurauksia lapsen oikeuksille; 
panee merkille, että vetoomusvaliokunta 
teki tällaisten väitteiden tutkimiseksi 
tiedonhankintamatkan Tanskaan, jossa 
tilanne vaikuttaa olevan erityisen vakava, 
mutta vastaavia tapauksia todettiin myös 
muissa maissa, erityisesti Saksassa, 
Ranskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa;

Tanskassa todetuista selkeistä 
vääryyksistä, jotka koskevat vanhempien 
eroon ja avioeroon liittyviä hallinnollisia 
menettelyjä ja oikeusmenettelyjä ja pienten 
lasten huoltajuutta sen seurauksena; pani 
tässä yhteydessä merkille, että kun 
kyseessä on kahta eri kansalaisuutta oleva 
pariskunta, on selkeitä esimerkkejä siitä, 
että käsittelystä vastaava jäsenvaltio suosii 
omaa kansalaistaan muun valtion 
kansalaisuutta edustavan puolison 
kustannuksella, ja toteaa, että tästä on 
vakavia ja usein hyvin kielteisiä ja 
järkyttäviä seurauksia lapsen oikeuksille; 
panee tässä yhteydessä merkille sekä 
vetoomuksen esittäjän että lapsen 
perusoikeuksien vakavia rikkomuksia;
panee merkille, että vetoomusvaliokunta 
teki tällaisten väitteiden tutkimiseksi 
tiedonhankintamatkan Tanskaan, jossa 
tilanne vaikuttaa olevan erityisen vakava;
panee merkille, että joitakin tapauksia 
todettiin myös muissa maissa, erityisesti 
Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa;

Or. en

Tarkistus 37
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että vuonna 2013 useat 
vetoomuksen esittäjät olivat huolissaan 
tietyissä unionin jäsenvaltioissa todetuista 
selkeistä vääryyksistä, jotka koskevat 
vanhempien eroon ja avioeroon liittyviä 
hallinnollisia menettelyjä ja 
oikeusmenettelyjä ja pienten lasten 
huoltajuutta sen seurauksena; pani tässä 
yhteydessä merkille, että kun kyseessä on 
kahta eri kansalaisuutta oleva pariskunta, 

10. toteaa, että vuonna 2013 useat 
vetoomuksen esittäjät olivat huolissaan 
tietyissä unionin jäsenvaltioissa todetuista 
selkeistä vääryyksistä, jotka koskevat 
vanhempien eroon ja avioeroon liittyviä 
hallinnollisia menettelyjä ja 
oikeusmenettelyjä ja pienten lasten 
huoltajuutta sen seurauksena; pani tässä 
yhteydessä merkille, että kun kyseessä on 
kahta eri kansalaisuutta oleva pariskunta, 
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on selkeitä esimerkkejä siitä, että 
käsittelystä vastaava jäsenvaltio suosii 
omaa kansalaistaan muun valtion 
kansalaisuutta edustavan puolison 
kustannuksella, ja toteaa, että tästä on 
vakavia ja usein hyvin kielteisiä ja 
järkyttäviä seurauksia lapsen oikeuksille; 
panee merkille, että vetoomusvaliokunta 
teki tällaisten väitteiden tutkimiseksi 
tiedonhankintamatkan Tanskaan, jossa 
tilanne vaikuttaa olevan erityisen vakava, 
mutta vastaavia tapauksia todettiin myös 
muissa maissa, erityisesti Saksassa, 
Ranskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa;

on selkeitä esimerkkejä siitä, että 
käsittelystä vastaava jäsenvaltio suosii 
omaa kansalaistaan muun valtion 
kansalaisuutta edustavan puolison 
kustannuksella, ja toteaa, että tästä on 
vakavia ja usein hyvin kielteisiä ja 
järkyttäviä seurauksia lapsen oikeuksille; 
panee merkille, että vetoomusvaliokunta 
teki tällaisten väitteiden tutkimiseksi 
tiedonhankintamatkan Tanskaan, jossa 
tilanne vaikuttaa olevan erityisen vakava, 
mutta vastaavia tapauksia todettiin myös 
muissa maissa, erityisesti Saksassa
(etenkin Jugendamt-virastoa koskevat 
tapaukset), Ranskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa;

Or. en

Tarkistus 38
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin tutkimukset, jotka 
suoritettiin jätepuitedirektiivin täytäntöön 
panematta jättämisen seurauksista saatujen 
vetoomusten perusteella, ja kyseisestä 
aiheesta hyväksytyn raportin; panee 
merkille vuonna 2013 Italiaan –
Campaniaan ja Lazioon – tehtyjen 
matkojen seurauksena annetut päätelmät ja 
suositukset, joissa tehtiin useita ehdotuksia 
asianmukaisen päätöksenteon puutteesta 
kaatopaikka-asioissa sekä tämän 
vaikutuksesta paikalliseen väestöön; panee 
merkille syksyllä 2013 Kreikkaan tästä 
aiheesta tehdyn intensiivisen 
tiedonhankintamatkan, jossa kiinnitettiin 
huomiota kyseisen tärkeän direktiivin
soveltamisessa oleviin puutteisiin sekä 
terveysvaikutuksiin, jotka kohdistuvat 

11. palauttaa mieliin tutkimukset, jotka 
suoritettiin jätepuitedirektiivin täytäntöön 
panematta jättämisen seurauksista koko 
vaalikauden aikana saatujen vetoomusten 
perusteella, ja kyseisestä aiheesta 
hyväksytyn raportin; panee merkille 
vuonna 2013 Italiaan – Campaniaan ja 
Lazioon – tehtyjen matkojen seurauksena 
annetut päätelmät ja suositukset, joissa 
tehtiin useita ehdotuksia asianmukaisen 
päätöksenteon puutteesta 
kaatopaikka-asioissa sekä tämän 
vaikutuksesta paikalliseen väestöön; 
korosta, että tilannetta ei ole läheskään 
ratkaistu kummallakaan alueella, koska 
myöhemmin on käsitelty vetoomuksia, 
jotka koskevat muun muassa erittäin 
saastuttavan teollisuusjätteen 
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tiettyjen alueiden väestöön Kreikassa; aiheuttamien myrkyllisten tulipalojen 
jatkumista Campaniassa ja Laziossa, 
koska suunnitelmista ja 
institutionaalisesta hallinnosta on viime 
kuukausien aikana puuttunut avoimuutta 
Malagrottan kaatopaikan suunnitellun 
sulkemisen jälkeen, mistä tehdään tällä 
hetkellä korkean tason oikeudellista 
tutkintaa; panee merkille syksyllä 2013 
Kreikkaan tästä aiheesta tehdyn 
intensiivisen tiedonhankintamatkan, jossa 
kiinnitettiin huomiota asiaankuuluvien 
jätteisiin liittyvien direktiivien
soveltamisessa oleviin puutteisiin, 
edistymisen puutteeseen jätteiden 
hallinnassa jätehierarkian yläosaa 
koskevien suunnitelmien ja järjestelmien 
osalta sekä terveysvaikutuksiin, jotka 
kohdistuvat tiettyjen alueiden väestöön 
Kreikassa;

Or. en

Tarkistus 39
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. palauttaa mieliin tutkimukset, jotka 
suoritettiin jätepuitedirektiivin täytäntöön 
panematta jättämisen seurauksista saatujen 
vetoomusten perusteella, ja kyseisestä 
aiheesta hyväksytyn raportin; panee 
merkille vuonna 2013 Italiaan –
Campaniaan ja Lazioon – tehtyjen 
matkojen seurauksena annetut päätelmät ja 
suositukset, joissa tehtiin useita ehdotuksia 
asianmukaisen päätöksenteon puutteesta 
kaatopaikka-asioissa sekä tämän 
vaikutuksesta paikalliseen väestöön; panee 
merkille syksyllä 2013 Kreikkaan tästä 
aiheesta tehdyn intensiivisen 

11. palauttaa mieliin tutkimukset, jotka 
suoritettiin jätepuitedirektiivin täytäntöön 
panematta jättämisen seurauksista saatujen 
vetoomusten perusteella, ja kyseisestä 
aiheesta hyväksytyn raportin; panee merkille 
vuonna 2013 Italiaan – Campaniaan ja 
Lazioon – tehtyjen matkojen seurauksena 
annetut päätelmät ja suositukset, joissa tehtiin 
useita ehdotuksia asianmukaisen 
päätöksenteon puutteesta kaatopaikka-
asioissa sekä tämän vaikutuksesta 
paikalliseen väestöön; panee merkille 
syksyllä 2013 Kreikkaan tästä aiheesta 
tehdyn intensiivisen tiedonhankintamatkan, 
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tiedonhankintamatkan, jossa kiinnitettiin 
huomiota kyseisen tärkeän direktiivin 
soveltamisessa oleviin puutteisiin sekä 
terveysvaikutuksiin, jotka kohdistuvat 
tiettyjen alueiden väestöön Kreikassa;

jossa kiinnitettiin huomiota kyseisen tärkeän 
direktiivin soveltamisessa oleviin puutteisiin 
sekä terveysvaikutuksiin, jotka kohdistuvat 
tiettyjen alueiden väestöön Kreikassa; panee 
merkille, että viime aikoina on esitetty 
monia muita jätehuollon puitteita koskevia 
vetoomuksia, jotka koskevat muita 
jäsenvaltioita ja erityisesti Valencian aluetta 
Espanjassa;

Or. en

Tarkistus 40
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. ottaa huomioon raportin Puolaan 
tehdystä tiedonhankintamatkasta, jossa 
tutkittiin ehdotettua avolouhosta 
Ala-Sleesiassa; pani lisäksi tyytyväisenä 
merkille matkan aikana käydyt intensiiviset 
keskustelut vetoomuksen esittäjien ja 
kansallisten viranomaisten välillä 
liuskekaasuvarojen mahdollisesta 
tutkimisesta ja hyödyntämisestä, josta 
valiokunta oli jo järjestänyt seminaarin 
vuonna 2012;

12. ottaa huomioon raportin Puolaan 
tehdystä tiedonhankintamatkasta, jossa 
tutkittiin ehdotettua avolouhosta 
Ala-Sleesiassa, koska Puolan 
viranomaiset kieltäytyivät hyväksymästä 
syyskuussa 2009 järjestetyn 
kansanäänestyksen oikeudellisesti sitovaa 
tulosta hankkeen vastustamisesta; ottaa 
huomioon, että asiaan liittyvissä 
vetoomuksissa esitettiin huolia siitä, että 
ehdotettu etsintätapa on vastoin 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja 
luonnonympäristön suojelua koskevia 
EU:n periaatteita; pani lisäksi 
tyytyväisenä merkille matkan aikana 
käydyt ensimmäistä kertaa järjestetyt 
intensiiviset keskustelut vetoomuksen 
esittäjien ja kansallisten viranomaisten 
välillä liuskekaasuvarojen mahdollisesta 
tutkimisesta ja hyödyntämisestä, josta 
valiokunta oli jo järjestänyt seminaarin 
vuonna 2012;

Or. en
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Tarkistus 41
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa koko valiokunnan rakentavaa 
työtä espanjalaisesta rannikon hoitoa 
koskevasta laista (Ley de Costas) saatujen 
vetoomusten yhteydessä 
tiedonhankintamatkan tulosten ja 
päätelmien osalta sekä vetoomuksen 
esittäjien ja asiasta vastaavien kansallisten 
viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön 
osalta; muistuttaa, että valiokunta perusti 
erityisen tilapäisen työryhmän tutkimaan 
tätä monitahoista asiaa tarkemmin ja 
huolehtimaan yhteyksistä vetoomuksen 
esittäjiin, joita on erittäin paljon; ottaa 
huomioon, että vaikka vetoomuksen 
esittäjät saavuttivat jonkin verran 
edistystä Espanjan parlamentin 
hyväksymässä uudessa lainsäädännössä,
jäljellä on joitakin ongelmia 
omistusoikeuden ja ympäristönsuojelun
alalla, ja osa niistä on nyt siirretty Espanjan 
valtiosääntötuomioistuimen käsiteltäväksi; 
kehottaa komissiota seuraamaan asiaa 
aktiivisesti;

13. korostaa koko valiokunnan rakentavaa 
työtä espanjalaisesta rannikon hoitoa 
koskevasta laista (Ley de Costas) saatujen 
vetoomusten yhteydessä 
tiedonhankintamatkan tulosten ja 
päätelmien osalta sekä vetoomuksen 
esittäjien ja asiasta vastaavien kansallisten 
viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön 
osalta; muistuttaa, että valiokunta perusti 
erityisen tilapäisen työryhmän tutkimaan 
tätä monitahoista asiaa tarkemmin ja 
huolehtimaan yhteyksistä vetoomuksen 
esittäjiin, joita on erittäin paljon; korostaa 
tarvetta säännellä tehokkaasti 
rannikkoalueiden suojelua, mutta toteaa, 
että rannikkolaki ei vastaa niitä 
tavoitteita, joihin sillä pyritään, sillä se 
vaikuttaa historialliseen perintöön ja 
perinteisiin yhteisöihin ja rankaisee 
pienten rannikkokylien asukkaita, jotka 
ovat aina eläneet kestävässä 
rinnakkainelossa meren ja sen 
ekosysteemien kanssa; muistuttaa, että 
jäljellä on joitakin ongelmia 
omistusoikeuden ja ympäristönsuojelun 
alalla, ja osa niistä on nyt siirretty Espanjan 
valtiosääntötuomioistuimen käsiteltäväksi; 
kehottaa komissiota seuraamaan asiaa 
aktiivisesti;

Or. en

Tarkistus 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille, että 
Galiciaan helmikuussa 2013 tehdyn 
tiedonhankintamatkan aikana onnistuttiin 
järjestämään kattavia keskusteluja 
vetoomuksen esittäjien ja alueellisten 
viranomaisten kanssa asianmukaisten 
jätevedenkäsittelylaitosten puutteeseen 
alueella liittyvistä asioista, jotka ovat 
vaikuttaneet paikallisten asukkaiden 
terveyteen ja taloudelliseen toimintaan 
tietyillä jätevesilietteen ja jäämien 
saastuttamilla alueilla, ja toteaa, että 
jätevesiliete ja jäämät sisältävät aineita, 
jotka vaarantavat ympäristön sekä 
mahdollisesti merenelävien tuotannon 
jatkumisen joillakin alueilla; ottaa 
huomioon, että viranomaiset ovat 
sitoutuneet parantamaan toimintaansa 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi ja että 
uutta jätevedenkäsittelylaitosta 
rakennetaan parhaillaan Vigoon;

14. panee tyytyväisenä merkille, että 
Galiciaan helmikuussa 2013 tehdyn 
tiedonhankintamatkan aikana onnistuttiin 
järjestämään kattavia keskusteluja 
vetoomuksen esittäjien ja alueellisten 
viranomaisten kanssa asianmukaisten 
jätevedenkäsittelylaitosten puutteeseen 
alueella liittyvistä asioista, jotka ovat 
vaikuttaneet paikallisten asukkaiden 
terveyteen ja taloudelliseen toimintaan 
tietyillä jätevesilietteen ja jäämien 
saastuttamilla alueilla, ja toteaa, että 
jätevesiliete ja jäämät sisältävät aineita, 
jotka vaarantavat kansanterveyden, 
ympäristön sekä mahdollisesti 
merenelävien tuotannon jatkumisen 
joillakin alueilla; odottaa, että viranomaiset 
sitoutuvat ehdottomasti parantamaan 
toimintaansa näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi ja että jätevedenkäsittelyn 
yhteinen suunnitelma ja sitä varten 
tarvittavat laitteet pannaan tosiasiallisesti 
täytäntöön kaikilla kyseessä olevilla 
alueilla; pitää valitettavana pitkää ja 
epätavallista menettelyä matkan 
päätelmien laatimisessa;

Or. en

Tarkistus 43
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille, että 
Galiciaan helmikuussa 2013 tehdyn
tiedonhankintamatkan aikana onnistuttiin 
järjestämään kattavia keskusteluja 
vetoomuksen esittäjien ja alueellisten 
viranomaisten kanssa asianmukaisten 
jätevedenkäsittelylaitosten puutteeseen 

14. panee tyytyväisenä merkille, että 
Galiciaan helmikuussa 2013 tehdyn 
tiedonhankintamatkan aikana onnistuttiin 
järjestämään kattavia keskusteluja 
vetoomuksen esittäjien ja alueellisten 
viranomaisten kanssa asianmukaisten 
jätevedenkäsittelylaitosten puutteeseen 
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alueella liittyvistä asioista, jotka ovat 
vaikuttaneet paikallisten asukkaiden 
terveyteen ja taloudelliseen toimintaan 
tietyillä jätevesilietteen ja jäämien 
saastuttamilla alueilla, ja toteaa, että 
jätevesiliete ja jäämät sisältävät aineita, 
jotka vaarantavat ympäristön sekä 
mahdollisesti merenelävien tuotannon 
jatkumisen joillakin alueilla; ottaa 
huomioon, että viranomaiset ovat 
sitoutuneet parantamaan toimintaansa 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi ja että 
uutta jätevedenkäsittelylaitosta rakennetaan 
parhaillaan Vigoon;

alueella liittyvistä asioista, jotka ovat 
vaikuttaneet paikallisten asukkaiden 
terveyteen ja taloudelliseen toimintaan 
tietyillä jätevesilietteen ja jäämien 
saastuttamilla alueilla, ja toteaa, että 
jätevesiliete ja jäämät sisältävät aineita, 
jotka vaarantavat ympäristön sekä 
mahdollisesti merenelävien tuotannon 
jatkumisen joillakin alueilla; ottaa 
huomioon, että viranomaiset ovat 
sitoutuneet parantamaan toimintaansa 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi ja että 
uutta jätevedenkäsittelylaitosta rakennetaan 
parhaillaan Vigoon; pitää valitettavana, 
että valtuuskunnan kahden jäsenen 
vähemmistön laatimaa raporttia ei ole 
liitetty itse raporttiin;

Or. en

Tarkistus 44
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille, että 
Galiciaan helmikuussa 2013 tehdyn 
tiedonhankintamatkan aikana onnistuttiin 
järjestämään kattavia keskusteluja 
vetoomuksen esittäjien ja alueellisten 
viranomaisten kanssa asianmukaisten 
jätevedenkäsittelylaitosten puutteeseen 
alueella liittyvistä asioista, jotka ovat 
vaikuttaneet paikallisten asukkaiden 
terveyteen ja taloudelliseen toimintaan 
tietyillä jätevesilietteen ja jäämien 
saastuttamilla alueilla, ja toteaa, että 
jätevesiliete ja jäämät sisältävät aineita, 
jotka vaarantavat ympäristön sekä 
mahdollisesti merenelävien tuotannon 
jatkumisen joillakin alueilla; ottaa 
huomioon, että viranomaiset ovat 
sitoutuneet parantamaan toimintaansa 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi ja että 

14. panee tyytyväisenä merkille, että 
Galiciaan helmikuussa 2013 tehdyn 
tiedonhankintamatkan aikana onnistuttiin 
järjestämään kattavia keskusteluja 
vetoomuksen esittäjien ja alueellisten 
viranomaisten kanssa asianmukaisten 
jätevedenkäsittelylaitosten puutteeseen 
alueella liittyvistä asioista, jotka ovat 
vaikuttaneet paikallisten asukkaiden 
terveyteen ja taloudelliseen toimintaan 
tietyillä jätevesilietteen ja jäämien 
saastuttamilla alueilla, ja toteaa, että 
jätevesiliete ja jäämät sisältävät aineita, 
jotka vaarantavat ympäristön sekä 
mahdollisesti merenelävien tuotannon
jatkumisen joillakin alueilla;



PE528.021v03-00 30/46 AM\1017554FI.doc

FI

uutta jätevedenkäsittelylaitosta 
rakennetaan parhaillaan Vigoon;

Or. en

Tarkistus 45
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa vetoomusvaliokunnan 
jäseniä 202 artiklan 2 kohdan nojalla 
paitsi toimittamaan muita kuin 
lainsäädännöllisiä valiokunta-aloitteisia 
mietintöjä täysistuntoon useita 
vetoomuksia koskevista aiheista myös 
toimittamaan täysistunnossa 
äänestettäväksi lyhyitä päätöslauselmia 
kiireellisistä asioista, kuten äskettäin on 
toimittu ILVA-yhtiön Tarantossa 
sijaitsevan terästehtaan osalta; varoittaa 
tämän tietyn tapauksen seurannassa 
ympäristön tilan ja paikallisväestön 
terveyden vakavasta huononemisesta ja 
kehottaa komissiota käyttämään sen 
saatavilla olevia mekanismeja 
mahdollisimman laajasti, jotta voidaan 
varmistaa Italian viranomaisten 
noudattavan välittömästi EU:n 
ympäristölainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että tiettyjä aiheita koskevan 
työn kannalta on tärkeää käyttää muita 
toimintatapoja, kuten parlamentin 
suullisesti vastattavia kysymyksiä, jotka 
käsitellään täysistunnoissa; muistuttaa, että 
ne ovat parlamentin keino valvoa suoraan 
muita EU:n toimielimiä ja elimiä; toteaa, 
että se on käyttänyt oikeuttaan yhdeksän 
kertaa vuonna 2013 jättäen kysymyksiä 
esimerkiksi vammaisuudesta, eläinten 
hyvinvoinnista, jätehuollosta ja 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta;

17. katsoo, että tiettyjä aiheita koskevan työn 
kannalta on tärkeää käyttää muita 
toimintatapoja, kuten parlamentin suullisesti 
vastattavia kysymyksiä, jotka käsitellään 
täysistunnoissa; muistuttaa, että ne ovat 
parlamentin keino valvoa suoraan muita EU:n 
toimielimiä ja elimiä; toteaa, että se on 
käyttänyt oikeuttaan yhdeksän kertaa vuonna 
2013 jättäen kysymyksiä esimerkiksi 
vammaisuudesta, eläinten hyvinvoinnista, 
jätehuollosta ja eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta; pitää erittäin 
valitettavana, että joitakin valiokunnan 
ehdottamia aloitteita pidetään valmisteilla 
täysistuntokeskustelua varten useiden 
kuukausien jälkeenkin, millä estetään 
komissiota antamasta selitystä ja suoraa 
vastausta EU:n kansalaisten ajankohtaisiin 
huoliin;

Or. en

Tarkistus 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
19 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että ympäristöasiat 
ovat yhä prioriteetti vetoomuksen 
esittäjille, mikä osoittaa, että jäsenvaltiot 
eivät ole onnistuneet tällä alalla; toteaa, 
että useissa vetoomuksissa keskitytään 
kansanterveyteen, kuten jätehuoltoon, 
vesiturvallisuuteen, ydinenergiaan ja 
suojeltuihin eläimiin; toteaa, että useissa 
vetoomuksissa käsitellään uusia ja tulevia 
hankkeita, jotka lisäävät edellä mainittuja 
aloja koskevia vaaroja; muistuttaa, että
jäsenvaltioiden pyrkiessä puuttumaan 
näihin tilanteisiin on selvää, että kestävän 

19. ottaa huomioon, että ympäristöasiat ovat 
yhä prioriteetti vetoomuksen esittäjille, mikä 
osoittaa, että jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet 
tällä alalla; toteaa, että useissa vetoomuksissa 
keskitytään kansanterveyteen, kuten 
jätehuoltoon, vesiturvallisuuteen, 
ydinenergiaan ja suojeltuihin eläimiin; toteaa, 
että useissa vetoomuksissa käsitellään uusia ja 
tulevia hankkeita, jotka lisäävät edellä 
mainittuja aloja koskevia vaaroja; korostaa 
jäsenvaltioiden merkitystä 
ympäristövaikutustenarvioinnin 
täytäntöönpanossa kaikkine säännöksineen 
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ratkaisun löytämiseen on yhä esteitä; sekä sen kirjaimen että hengen mukaisesti ja 
muistuttaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
puuttumaan näihin tilanteisiin on selvää, että 
on ehdottomasti löydettävä kestävin ratkaisu;

Or. en

Tarkistus 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa vetoomusvaliokuntaa 
tutkimaan edelleen ERT-oikeuskäytännön 
vaikutuksia Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 51 artiklan tulkintaan 
ja sen vetoomuksiin liittyviin seurauksiin 
sekä tutkimaan, mitä todellisia esteitä 
EU:n kansalaiset kohtaavat hakiessaan 
Euroopan unionin tuomioistuimelta 
ennakkoratkaisua saadakseen luotettavia 
tulkintoja EU:n lainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvista keskeisistä 
kysymyksistä kansallisessa 
tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 49
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että ympäristöasiat 
ovat yhä prioriteetti vetoomuksen 
esittäjille, mikä osoittaa, että jäsenvaltiot 
eivät ole onnistuneet tällä alalla; toteaa, 
että useissa vetoomuksissa keskitytään 

19. ottaa huomioon, että ympäristöasiat 
ovat yhä prioriteetti vetoomuksen 
esittäjille, mikä osoittaa, että jäsenvaltiot 
eivät ole onnistuneet tällä alalla; toteaa, 
että useissa vetoomuksissa keskitytään 
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kansanterveyteen, kuten jätehuoltoon, 
vesiturvallisuuteen, ydinenergiaan ja 
suojeltuihin eläimiin; toteaa, että useissa 
vetoomuksissa käsitellään uusia ja tulevia 
hankkeita, jotka lisäävät edellä mainittuja 
aloja koskevia vaaroja;

kansanterveyteen, kuten jätehuoltoon, 
vesiturvallisuuteen, ydinenergiaan ja 
suojeltuihin eläimiin; toteaa, että useissa 
vetoomuksissa käsitellään liuskekaasun 
louhimista ja öljyesiintymiä koskevia 
uusia ja tulevia hankkeita, jotka lisäävät 
edellä mainittuja aloja koskevia vaaroja;

Or. en

Tarkistus 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. on tyytyväinen eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen käyttöönottoon 
1. huhtikuuta 2012, ensimmäisen, 
Euroopan nuorisopolitiikkaa koskevan 
kansalaisaloitteen ”Fraternity 2020” 
rekisteröintiin ja oikeutta veteen koskevan 
kansalaisaloitteen hiljattaiseen 
menestykseen; katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite on ensimmäinen rajat 
ylittävän osallistavan demokratian väline, 
ja se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden 
osallistua aktiivisesti unionin 
toimintalinjojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; vahvistaa olevansa sitoutunut 
osallistumaan menestyksekkäitä 
eurooppalaisia kansalaisaloitteita 
koskevien julkisten kuulemisten 
järjestämiseen kaikkien asianomaisten 
valiokuntien aktiivisella osallistumisella; 
korostaa, että eurooppalaisten 
kansalaisaloitteiden tilannetta on arvioitava 
säännöllisesti, jotta voidaan parantaa 
menettelyä ja vähentää byrokratiaa ja muita 
esteitä; 

20. on tyytyväinen eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen käyttöönottoon 
1. huhtikuuta 2012, ensimmäisen, 
Euroopan nuorisopolitiikkaa koskevan 
kansalaisaloitteen ”Fraternity 2020” 
rekisteröintiin ja oikeutta veteen koskevan 
kansalaisaloitteen hiljattaiseen 
menestykseen; katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite on ensimmäinen rajat 
ylittävän osallistavan demokratian väline, 
ja se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden 
osallistua aktiivisesti unionin 
toimintalinjojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; vahvistaa olevansa sitoutunut 
osallistumaan menestyksekkäitä 
eurooppalaisia kansalaisaloitteita 
koskevien julkisten kuulemisten 
järjestämiseen kaikkien asianomaisten 
valiokuntien aktiivisella osallistumisella; 
korostaa, että eurooppalaisten 
kansalaisaloitteiden tilannetta on arvioitava 
säännöllisesti, jotta voidaan parantaa 
menettelyä ja vähentää byrokratiaa ja muita 
esteitä; on tietoinen siitä, että 
ensimmäisten onnistuneiden 
kansalaisaloitteiden ensimmäiset 
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parlamentin kuulemiset vuonna 2014 ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
menettelystandardien asettamiselle ja 
kansalaisten odotuksille kyseisen 
oikeuden käyttämisestä tulevaisuudessa, 
ja sitoutuu antamaan sille 
institutionaalisen etusijan osallistavan 
prosessin tehokkuuden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 51
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. on tyytyväinen siihen, että komissio julisti 
vuoden 2013 ”Euroopan kansalaisten 
teemavuodeksi”, sillä se tarjosi EU:n 
kansalaisille arvokasta tietoa ja näkemyksiä 
heidän oikeuksistaan sekä sellaisista 
demokraattisista välineistä, joita he voivat 
käyttää puolustaakseen oikeuksiaan; katsoo, 
että ”Euroopan kansalaisten teemavuotta” olisi 
käytettävä uutta eurooppalaista 
kansalaisaloitetta koskevan tiedon laajaan 
levittämiseen ja tarjottava selkeät ja 
ymmärrettävät ohjeet, jotta voidaan vähentää 
käsiteltäväksi ottamiseen soveltumattomien 
aloitteiden suurta määrää, joka on 

21. on tyytyväinen siihen, että komissio 
julisti vuoden 2013 ”Euroopan kansalaisten 
teemavuodeksi”, sillä se tarjosi EU:n 
kansalaisille arvokasta tietoa ja 
näkemyksiä heidän oikeuksistaan sekä 
sellaisista demokraattisista välineistä, joita 
he voivat käyttää puolustaakseen 
oikeuksiaan; katsoo, että ”Euroopan 
kansalaisten teemavuotta” olisi käytettävä 
uutta eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevan tiedon laajaan levittämiseen ja 
tarjottava selkeät ja ymmärrettävät ohjeet, 
jotta voidaan vähentää käsiteltäväksi 
ottamiseen soveltumattomien aloitteiden 
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verrattavissa vetoomusten alalla yhä 
havaittaviin määriin;

suurta määrää, joka on verrattavissa 
vetoomusten alalla yhä havaittaviin 
määriin; on vakuuttunut siitä, että 
vetoomuksia koskeva verkkoportaali on 
Euroopan parlamentilta arvokas panos 
Euroopan kansalaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 52
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota 
perussopimusten valvojana 
varmistamaan, että nykyinen EU:n 
lainsäädännön riittämätön 
täytäntöönpano, jonka osoittaa Euroopan 
parlamentille toimitettujen vetoomusten 
määrä, ratkaistaan, jolloin EU:n 
kansalaiset pystyvät hyödyntämään 
täysimääräisesti oikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 53
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana, että käyttäessään 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yksilöinä unionin kansalaiset kohtaavat 
edelleen useasti ongelmia, jotka johtuvat 
siitä, että viranomaiset soveltavat 
sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti;

23. pitää valitettavana, että käyttäessään 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yksilöinä unionin kansalaiset kohtaavat 
edelleen useasti ongelmia, jotka johtuvat 
siitä, että viranomaiset soveltavat EU:n 
lainsäädäntöä virheellisesti; pitää 
valitettavana sitä, että joidenkin EU:n 
jäsenvaltioiden kansalaisilla ei ole täysiä 
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oikeuksia liikkumisvapauden osalta; 
kiinnittää huomiota siihen, että satoja 
Espanjan, Romanian ja Bulgarian 
kansalaisia on karkotettu Belgiasta, koska 
se on päättänyt kumota heidän asemansa 
laillisesti asuvina henkilöinä;

Or. en

Tarkistus 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää valitettavana, että viime 
aikoina tiedonhankintamatkojen 
raportteja ja muita asiakirjoja ei ole 
käännetty EU:n virallisille kielille, ei edes 
vetoomuksen esittäjien äidinkielelle;

Or. en

Tarkistus 55
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että oikeusasiamiehen pitäisi 
olla tosiasiallisesti riippumato siten, että 
häntä voisi verrata tuomariin; katsoo, että 
tällainen riippumaton asema kuvastaa 
paremmin julkista mielipidettä, kun 
oikeusasiamiehellä ei selkeitä yhteyksiä 
poliittisiin puolueisiin; korostaa, että 
tulevaisuudessa on tärkeää säilyttää 
oikeusasiamiehen tavoitteet ja ei-poliittiset 
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katsaukset, jotta voidaan varmistaa 
kansalaisten oikeuksien asianmukainen 
puolustaminen;

Or. en

Tarkistus 56
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko ennen 25 kohtaa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tulevaisuudennäkymät ja suhteet muihin 
elimiin

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 57
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että tässä lopullisessa 
muussa kuin lainsäädäntöä koskevassa 
päätöslauselmassa voitaisiin tehdä uusia 
ehdotuksia, joilla voidaan parantaa 
vetoomusvaliokunnan työn merkitystä 
parlamentissa tekemällä tunnetummaksi 
sen roolia valvonnasta vastaavana 
valiokuntana; kehottaa vasta valittua 
vetoomusvaliokuntaa nimittämään sisäiset 
vuotuiset esittelijät sellaisia tärkeimpiä 
toimintapolitiikkoja varten, jotka 
huolestuttavat eurooppalaisia vetoomuksen 
esittäjiä; kehottaa muita parlamentin 
valiokuntia ottamaan 
vetoomusvaliokunnan useammin mukaan 
lausuntoa antavana valiokuntana 
täytäntöönpanokertomuksissa ja muissa 
välineissä, joilla valvotaan unionin 

25. panee merkille, että tämän 
valiokunnan työn merkitystä parlamentissa 
on parannettava tekemällä tunnetummaksi 
sen roolia valvonnasta vastaavana 
valiokuntana; kehottaa vasta valittua 
vetoomusvaliokuntaa nimittämään sisäiset 
vuotuiset esittelijät sellaisia tärkeimpiä 
toimintapolitiikkoja varten, jotka 
huolestuttavat eurooppalaisia vetoomuksen 
esittäjiä; kehottaa muita parlamentin 
valiokuntia ottamaan 
vetoomusvaliokunnan useammin mukaan 
lausuntoa antavana valiokuntana 
täytäntöönpanokertomuksissa ja muissa 
välineissä, joilla valvotaan unionin 
lainsäädännön moitteetonta saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, sekä 
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lainsäädännön moitteetonta saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; korostaa, 
että myös vastaanotettujen vetoomusten ja 
niihin liittyvien hankkeiden koko ajan 
kasvavan määrän kannalta on tärkeää, että 
valiokunnan täysjäsenyys ei enää vaikuta 
jäsenyyteen muissa parlamentin 
valiokunnissa; kehottaa parlamentin 
täysistuntoa varaamaan enemmän aikaa 
Euroopan kansalaisten vetoomuksia 
koskeviin keskusteluihin ja 
vetoomusvaliokunnan työhön;

ottamaan tämän valiokunnan mielipiteen 
huomioon, koska valiokunnassa on 
vuosien ajan saatu käytännön 
asiantuntemusta EU:n lainsäädännön 
monien alojen konkreettisessa 
käsittelyssä, kun voimassa olevaa yhteisön 
säännöstöä tarkistetaan; korostaa, että 
myös vastaanotettujen vetoomusten ja 
niihin liittyvien hankkeiden koko ajan 
kasvavan määrän kannalta on tärkeää, että 
valiokunnan täysjäsenyys ei enää vaikuta 
jäsenyyteen muissa parlamentin 
valiokunnissa; kehottaa parlamentin 
täysistuntoa varaamaan enemmän aikaa 
Euroopan kansalaisten vetoomuksia 
koskeviin keskusteluihin ja 
vetoomusvaliokunnan työhön;

Or. en

Tarkistus 58
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että tässä lopullisessa 
muussa kuin lainsäädäntöä koskevassa 
päätöslauselmassa voitaisiin tehdä uusia 
ehdotuksia, joilla voidaan parantaa 
vetoomusvaliokunnan työn merkitystä 
parlamentissa tekemällä tunnetummaksi 
sen roolia valvonnasta vastaavana 
valiokuntana; kehottaa vasta valittua 
vetoomusvaliokuntaa nimittämään sisäiset 
vuotuiset esittelijät sellaisia tärkeimpiä 
toimintapolitiikkoja varten, jotka 
huolestuttavat eurooppalaisia vetoomuksen 
esittäjiä; kehottaa muita parlamentin 
valiokuntia ottamaan 
vetoomusvaliokunnan useammin mukaan 
lausuntoa antavana valiokuntana 
täytäntöönpanokertomuksissa ja muissa 

25. panee merkille, että tässä lopullisessa 
muussa kuin lainsäädäntöä koskevassa 
päätöslauselmassa voitaisiin tehdä uusia 
ehdotuksia, joilla voidaan parantaa 
vetoomusvaliokunnan työn merkitystä 
parlamentissa tekemällä tunnetummaksi 
sen roolia valvonnasta vastaavana 
valiokuntana; kehottaa vasta valittua 
vetoomusvaliokuntaa nimittämään sisäiset 
vuotuiset esittelijät sellaisia tärkeimpiä 
toimintapolitiikkoja varten, jotka 
huolestuttavat eurooppalaisia vetoomuksen 
esittäjiä ja edistämään yhteistyötä muiden 
parlamentin valiokuntien kanssa 
kutsumalla niiden jäseniä (esim. 
sähköpostitse) järjestelmällisesti 
PETI-valiokunnan keskusteluihin, jotka 



AM\1017554FI.doc 39/46 PE528.021v03-00

FI

välineissä, joilla valvotaan unionin 
lainsäädännön moitteetonta saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; korostaa, 
että myös vastaanotettujen vetoomusten ja 
niihin liittyvien hankkeiden koko ajan 
kasvavan määrän kannalta on tärkeää, että 
valiokunnan täysjäsenyys ei enää vaikuta 
jäsenyyteen muissa parlamentin 
valiokunnissa; kehottaa parlamentin 
täysistuntoa varaamaan enemmän aikaa 
Euroopan kansalaisten vetoomuksia 
koskeviin keskusteluihin ja 
vetoomusvaliokunnan työhön;

koskevat niiden lainsäädännöllistä 
toimivaltaa; kehottaa muita parlamentin 
valiokuntia ottamaan 
vetoomusvaliokunnan useammin mukaan 
lausuntoa antavana valiokuntana 
täytäntöönpanokertomuksissa ja muissa 
välineissä, joilla valvotaan unionin 
lainsäädännön moitteetonta saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; korostaa, 
että myös vastaanotettujen vetoomusten ja 
niihin liittyvien hankkeiden koko ajan 
kasvavan määrän kannalta on tärkeää, että 
valiokunnan täysjäsenyys ei enää vaikuta 
jäsenyyteen muissa parlamentin 
valiokunnissa; kehottaa parlamentin 
täysistuntoa varaamaan enemmän aikaa 
Euroopan kansalaisten vetoomuksia 
koskeviin keskusteluihin ja 
vetoomusvaliokunnan työhön;

Or. en

Tarkistus 59
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että on vahvistettava 
vetoomusvaliokunnan yhteistyötä muiden 
unionin toimielinten ja elinten sekä 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
kanssa; pitää tärkeänä parantaa 
rakenteellista vuoropuhelua ja 
järjestelmällistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
ja erityisesti kansallisten parlamenttien 
vetoomusvaliokuntien kanssa; katsoo, että 
kyseisen kumppanuuden luominen 
mahdollistaa kokemusten ja käytäntöjen 
parhaan vaihtamisen ja viime kädessä tuo 
Euroopan parlamentin lähemmäs Euroopan 
kansalaisia huolestuttavia asioita; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että Irlannin 
parlamenttiin on perustettu tutkintaa, 

26. korostaa, että on vahvistettava 
vetoomusvaliokunnan yhteistyötä muiden 
unionin toimielinten ja elinten sekä 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
kanssa; pitää tärkeänä parantaa 
rakenteellista vuoropuhelua ja 
järjestelmällistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
ja erityisesti kansallisten parlamenttien 
vetoomusvaliokuntien kanssa, esimerkiksi 
järjestämällä säännöllisiä kokouksia 
kaikkien kansallisten 
vetoomusvaliokuntien puheenjohtajien 
kanssa; katsoo, että kyseisen 
kumppanuuden luominen mahdollistaa 
kokemusten ja käytäntöjen parhaan 
vaihtamisen, vetoomusten toimittamista 
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valvontaa ja vetoomuksia käsittelevä 
yhteisvaliokunta, ja hyödyllisiin 
yhteyksiin, joita se on luonut Euroopan 
parlamenttiin tämän vuoden aikana 
tarjotakseen parempaa palvelua 
kansalaisille; toteaa, että muiden 
jäsenvaltioiden parlamenteissa harkitaan 
parhaillaan vetoomusvaliokuntien tai 
vastaavien elinten perustamista tai että 
niissä on käytössä muita menettelyjä 
vetoomusten käsittelyyn;

käsiteltäväksi toimivaltaiselle tasolle ja 
elimelle koskevan aiempaa 
systeemisemmän ja tehokkaamman 
käytännön ja viime kädessä tuo Euroopan 
parlamentin lähemmäs Euroopan 
kansalaisia huolestuttavia asioita; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että Irlannin 
parlamenttiin on perustettu tutkintaa, 
valvontaa ja vetoomuksia käsittelevä 
yhteisvaliokunta, ja hyödyllisiin 
yhteyksiin, joita se on luonut Euroopan 
parlamenttiin tämän vuoden aikana 
tarjotakseen parempaa palvelua 
kansalaisille; toteaa, että muiden 
jäsenvaltioiden parlamenteissa harkitaan 
parhaillaan vetoomusvaliokuntien tai 
vastaavien elinten perustamista tai että 
niissä on käytössä muita menettelyjä 
vetoomusten käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 60
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa komissiota tunnustamaan 
asianmukaisesti vetoomusten roolin 
unionin lainsäädännön käytännön 
soveltamisen seurannassa, koska 
vetoomukset ovat monissa tapauksissa 
ensimmäisiä kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen jälkeen ilmeneviä 
merkkejä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
jäljessä säädösten täytäntöönpanossa; 
kehottaa Euroopan parlamenttia 
suosittamaan komission kanssa 
tekemässään toimielinten välisessä 
sopimuksessa, että vetoomusvaliokunnan 
pyyntöihin vastaamista koskevaa aikaa 
vähennetään ja valiokunnalle tiedotetaan 
vetoomuksiin välittömästi liittyvien 

27. kehottaa komissiota tunnustamaan 
asianmukaisesti vetoomusten roolin 
unionin lainsäädännön käytännön 
soveltamisen seurannassa, koska 
vetoomukset ovat monissa tapauksissa 
ensimmäisiä kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen jälkeen ilmeneviä 
merkkejä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
jäljessä säädösten täytäntöönpanossa; 
kehottaa Euroopan parlamenttia 
suosittamaan komission kanssa 
tekemässään toimielinten välisessä 
sopimuksessa, että vetoomusvaliokunnan 
pyyntöihin vastaamista koskevaa aikaa 
vähennetään ja valiokunnalle tiedotetaan 
vetoomuksiin välittömästi liittyvien 
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rikkomusmenettelyjen edistymisestä; rikkomusmenettelyjen edistymisestä; 
katsoo, että EU:n toimielinten pitäisi 
yleisesti antaa enemmän tietoa ja olla 
avoimempia EU:n kansalaisten osalta, 
jotta voidaan torjua kasvavaa näkemystä 
demokratiavajeista;

Or. en

Tarkistus 61
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
28 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannustaa jäsenvaltioita olemaan 
aktiivisesti mukana unionin lainsäädännön 
soveltamiseen ja noudattamiseen liittyviin 
vetoomuksiin vastattaessa ja pitää 
äärimmäisen tärkeänä niiden edustajien 
osallistumista vetoomusvaliokunnan 
kokouksiin sekä aktiivista yhteistyötä; on 
vakaasti päättänyt säilyttää tiiviin 
yhteistyön ja yhteydenpidon unionin 
toimielinten ja kansalaisten välillä;

28. korostaa, että tiivis yhteistyö 
jäsenvaltioiden kanssa on olennaisen 
tärkeää vetoomusvaliokunnan työlle;
kannustaa niitä olemaan aktiivisesti 
mukana Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamiseen ja noudattamiseen liittyviin 
vetoomuksiin vastattaessa ja pitää 
äärimmäisen tärkeänä niiden edustajien 
osallistumista vetoomusvaliokunnan 
kokouksiin sekä aktiivista yhteistyötä; on 
vakaasti päättänyt säilyttää tiiviin 
yhteistyön ja yhteydenpidon unionin 
toimielinten ja kansalaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 62
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vetoomusvaliokunnassa 
toimivia parlamentin jäseniä 
hyväksymään lopulliset sisäiset säännöt, 
joilla varmistetaan valiokunnan 

Poistetaan.
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toiminnan mahdollisimman suuri 
tehokkuus ja avoimuus, ja tekemään 
ehdotuksia, joilla muutetaan Euroopan 
parlamentin työjärjestystä vastaavasti, 
jotta voidaan vahvistaa heidän jatkuvat 
pyrkimyksensä parantaa työmenetelmiä 
koko seitsemännen vaalikauden aikana; 
kehottaa vetoomusvaliokuntaa ottamaan 
käyttöön selkeät määräajat 
vetoomusmenettelyssä, jotta voidaan 
nopeuttaa vetoomusten elinkaarta 
Euroopan parlamentissa ja parantaa koko 
menettelyn avoimuutta ja 
demokraattisuutta; korostaa, että siten 
voitaisiin ottaa käyttöön määritelty 
elinkaari, joka ulottuu vetoomuksen 
kirjaamisesta sen käsittelyn lopettamiseen 
Euroopan parlamentissa tavalla, joka 
vastaa lainsäädäntöasioiden ja muiden 
kuin lainsäädäntöasioiden menettelyjen 
nykyisiä määräaikoja; muistuttaa, että 
tiedonhankintamatkat ovat yksi tärkeä 
vetoomusvaliokunnan tutkintaväline, ja 
että siksi asianomaisia sääntöjä on 
tarkistettava kiireellisesti, jotta vasta 
valitut jäsenet voivat tehdä tuloksellisia 
matkoja ja raportoida nopeasti 
vetoomuksen esittäjille ja valiokunnalle 
havainnoistaan ja suosituksistaan;

Or. en

Tarkistus 63
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko ennen 30 kohtaa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Työmenetelmät Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 64
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vetoomusvaliokunnassa 
toimivia parlamentin jäseniä 
hyväksymään lopulliset sisäiset säännöt, 
joilla varmistetaan valiokunnan 
toiminnan mahdollisimman suuri 
tehokkuus ja avoimuus, ja tekemään 
ehdotuksia, joilla muutetaan Euroopan 
parlamentin työjärjestystä vastaavasti, 
jotta voidaan vahvistaa heidän jatkuvat 
pyrkimyksensä parantaa työmenetelmiä 
koko seitsemännen vaalikauden aikana; 
kehottaa vetoomusvaliokuntaa ottamaan 
käyttöön selkeät määräajat 
vetoomusmenettelyssä, jotta voidaan 
nopeuttaa vetoomusten elinkaarta 
Euroopan parlamentissa ja parantaa koko 
menettelyn avoimuutta ja 
demokraattisuutta; korostaa, että siten 
voitaisiin ottaa käyttöön määritelty 
elinkaari, joka ulottuu vetoomuksen 
kirjaamisesta sen käsittelyn lopettamiseen 
Euroopan parlamentissa tavalla, joka 
vastaa lainsäädäntöasioiden ja muiden 
kuin lainsäädäntöasioiden menettelyjen 
nykyisiä määräaikoja; muistuttaa, että 
tiedonhankintamatkat ovat yksi tärkeä 
vetoomusvaliokunnan tutkintaväline, ja 
että siksi asianomaisia sääntöjä on 
tarkistettava kiireellisesti, jotta vasta valitut 
jäsenet voivat tehdä tuloksellisia matkoja ja 
raportoida nopeasti vetoomuksen esittäjille 
ja valiokunnalle havainnoistaan ja 
suosituksistaan;

30. muistuttaa, että tiedonhankintamatkat 
ovat yksi tärkeä vetoomusvaliokunnan 
tutkintaväline, ja että siksi asianomaisia 
sääntöjä on tarkistettava kiireellisesti, jotta 
vasta valitut jäsenet voivat tehdä 
tuloksellisia matkoja ja raportoida nopeasti 
vetoomuksen esittäjille ja valiokunnalle 
havainnoistaan ja suosituksistaan;

Or. en

Tarkistus 65
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vetoomusvaliokunnassa 
toimivia parlamentin jäseniä hyväksymään 
lopulliset sisäiset säännöt, joilla 
varmistetaan valiokunnan toiminnan 
mahdollisimman suuri tehokkuus ja 
avoimuus, ja tekemään ehdotuksia, joilla 
muutetaan Euroopan parlamentin 
työjärjestystä vastaavasti, jotta voidaan 
vahvistaa heidän jatkuvat pyrkimyksensä 
parantaa työmenetelmiä koko seitsemännen 
vaalikauden aikana; kehottaa 
vetoomusvaliokuntaa ottamaan käyttöön 
selkeät määräajat vetoomusmenettelyssä, 
jotta voidaan nopeuttaa vetoomusten 
elinkaarta Euroopan parlamentissa ja 
parantaa koko menettelyn avoimuutta ja 
demokraattisuutta; korostaa, että siten 
voitaisiin ottaa käyttöön määritelty 
elinkaari, joka ulottuu vetoomuksen 
kirjaamisesta sen käsittelyn lopettamiseen 
Euroopan parlamentissa tavalla, joka 
vastaa lainsäädäntöasioiden ja muiden kuin 
lainsäädäntöasioiden menettelyjen nykyisiä 
määräaikoja; muistuttaa, että 
tiedonhankintamatkat ovat yksi tärkeä 
vetoomusvaliokunnan tutkintaväline, ja 
että siksi asianomaisia sääntöjä on 
tarkistettava kiireellisesti, jotta vasta valitut
jäsenet voivat tehdä tuloksellisia matkoja ja 
raportoida nopeasti vetoomuksen esittäjille 
ja valiokunnalle havainnoistaan ja 
suosituksistaan;

30. kehottaa vetoomusvaliokunnassa 
toimivia parlamentin jäseniä hyväksymään 
lopulliset sisäiset säännöt, joilla 
varmistetaan valiokunnan toiminnan 
mahdollisimman suuri tehokkuus ja 
avoimuus, ja tekemään ehdotuksia, joilla 
muutetaan Euroopan parlamentin 
työjärjestystä vastaavasti, jotta voidaan 
vahvistaa heidän jatkuvat pyrkimyksensä 
parantaa työmenetelmiä koko seitsemännen 
vaalikauden aikana; kehottaa 
vetoomusvaliokuntaa ottamaan käyttöön 
selkeät määräajat vetoomusmenettelyssä, 
jotta voidaan nopeuttaa vetoomusten 
elinkaarta Euroopan parlamentissa ja 
parantaa koko menettelyn avoimuutta ja 
demokraattisuutta; korostaa, että siten 
voitaisiin ottaa käyttöön määritelty 
elinkaari, joka ulottuu vetoomuksen 
kirjaamisesta sen käsittelyn lopettamiseen 
Euroopan parlamentissa tavalla, joka 
vastaa lainsäädäntöasioiden ja muiden kuin 
lainsäädäntöasioiden menettelyjen nykyisiä 
määräaikoja; korostaa, että näiden 
määräaikojen osalta olisi perustettava 
hälytysmekanismi, joka kiinnittää 
jäsenten huomion automaattisesti 
vetoomuksiin, joiden osalta ei ole 
toteutettu toimia tai kirjeenvaihtoa 
huomattavan pitkään aikaan, jotta 
voidaan estää vanhojen vetoomusten 
pysyminen avoimina vuosien ajan ilman 
kunnollista syytä; muistuttaa, että 
tiedonhankintamatkat ovat yksi tärkeä 
vetoomusvaliokunnan tutkintaväline, ja 
että siksi asianomaisia sääntöjä on 
tarkistettava kiireellisesti, jotta vasta valitut 
jäsenet voivat tehdä tuloksellisia matkoja ja 
raportoida nopeasti vetoomuksen esittäjille 
ja valiokunnalle havainnoistaan ja 
suosituksistaan;
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Or. en

Tarkistus 66
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. on tyytyväinen asianomaisten 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja muiden 
osapuolten läsnäoloon 
vetoomusvaliokunnan kokouksissa; 
korostaa, että vetoomusvaliokunta on ainoa 
valiokunta, joka järjestelmällisesti tarjoaa 
kansalaisille keinon saattaa huolenaiheensa 
suoraan Euroopan parlamentin jäsenten 
tietoon ja joka mahdollistaa monenvälisen 
vuoropuhelun EU:n toimielinten, 
kansallisten viranomaisten ja vetoomusten 
esittäjien kesken; ehdottaa kokousten 
järjestämisen helpottamiseksi ja 
matkakustannusten vähentämiseksi 
tulevaisuudessa, että vetoomusvaliokunta 
ja parlamentin hallinto tutkivat 
mahdollisuutta, että vetoomuksen esittäjät 
tai viranomaiset voisivat osallistua 
videokonferenssin tai vastaavan palvelun 
avulla;

31. on tyytyväinen asianomaisten 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja muiden 
osapuolten läsnäoloon vetoomusvaliokunnan 
kokouksissa; korostaa, että 
vetoomusvaliokunta on ainoa valiokunta, joka 
järjestelmällisesti tarjoaa kansalaisille keinon 
saattaa huolenaiheensa suoraan Euroopan 
parlamentin jäsenten tietoon ja joka 
mahdollistaa monenvälisen vuoropuhelun 
EU:n toimielinten, kansallisten viranomaisten 
ja vetoomusten esittäjien kesken;

Or. en

Tarkistus 67
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. panee merkille, että vetoomusten määrä 
on lisääntynyt tämän vaalikauden aikana ja 
on edelleen huolissaan siitä, että 

32. panee merkille, että vetoomusten määrä 
on lisääntynyt tämän vaalikauden aikana ja 
on edelleen huolissaan siitä, että 
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viivästykset ja vastausajat ovat yhä liian 
pitkiä vetoomuksen kirjaamista ja 
käsiteltäväksi ottamista koskevissa 
menettelyvaiheissa; kehottaa tarjoamaan 
vetoomusvaliokunnan sihteeristölle 
oikeusasiantuntijoiden apua ja 
hallinnollista tukea, jotta voidaan antaa 
suosituksia siitä, kuuluuko vetoomus 
unionin oikeuden toimialaan; odottaa, että 
uuden vetoomuksia koskevan 
verkkoportaalin käyttöönotto vähentää 
kyseenalaisia esityksiä, jotka toisinaan 
kirjataan vahingossa vetoomuksina;

viivästykset ja vastausajat ovat yhä liian 
pitkiä vetoomuksen kirjaamista ja 
käsiteltäväksi ottamista koskevissa 
menettelyvaiheissa; kehottaa tarjoamaan 
vetoomusvaliokunnan sihteeristölle 
oikeusasiantuntijoiden apua ja 
hallinnollista tukea, jotta voidaan antaa 
suosituksia siitä, kuuluuko vetoomus 
unionin oikeuden toimialaan; katsoo, että 
nämä suositukset ja yhteenvedot 
vetoomuksista on ensin annettava 
jäsenille vain englanniksi ja käännettävä 
kaikille virallisille kielille vasta, kun ne 
julkaistaan, jotta käsiteltäväksi ottamista 
koskevien ensimmäisten päätösten 
tekemistä voidaan nopeuttaa entisestään;
odottaa, että uuden vetoomuksia koskevan 
verkkoportaalin käyttöönotto vähentää 
kyseenalaisia esityksiä, jotka toisinaan 
kirjataan vahingossa vetoomuksina;

Or. en


