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Tarkistus 1
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että SOLVIT ei ole EU:n 
elin, eikä sillä ole virallista EU:n 
lainsäädäntöä koskevaa päätösvaltaa, 
koska SOLVIT on kansallisten 
hallintoviranomaisten perustama 
vapaaehtoinen yhteistyöverkosto, jonka 
tehtävänä on ratkaista epävirallisesti 
kansalaisten ja yritysten ongelmia, jotka 
johtuvat siitä, että julkiset viranomaiset 
rikkovat sisämarkkinalainsäädäntöä;

4. tunnustaa SOLVITin tehokkuuden 
yhteistyöverkostona, joka pyrkii 
ratkaisemaan epävirallisesti kansalaisten 
ja yritysten ongelmia, jotka johtuvat siitä, 
että julkiset viranomaiset rikkovat 
sisämarkkinalainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 2
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että on monia tahoja, 
joiden kautta EU:n kansalaiset voivat 
kanavoida ongelmiaan, mukaan lukien 
Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunta, SOLVIT, Euroopan 
komissio ja Euroopan oikeusasiamies;

Or. en

Tarkistus 3
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa SOLVITia lähettämään 
Euroopan komissiolle ne EU:n 
lainsäädännön rikkomista koskevat 
tapaukset, joita se ei itse pysty 
käsittelemään tapausten monimutkaisuuden 
vuoksi, ja tarvittaessa myös parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle; 

6. pyytää SOLVITia lähettämään Euroopan 
komissiolle ne EU:n lainsäädännön 
rikkomista koskevat tapaukset, joita se ei 
itse pysty käsittelemään tapausten 
monimutkaisuuden vuoksi, ja tarvittaessa 
myös parlamentin vetoomusvaliokunnalle;

Or. en

Tarkistus 4
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että vetoomusprosessi voi edistää 
myönteisesti lainsäädännön laadun 
parantamista; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo lisää 
merkittävästi parlamentin aktiivisia ja 
välittömiä valtuuksia muotoilla, tarkistaa ja 
parantaa EU:n lainsäädäntöä;

8. katsoo, että vetoomusprosessi voi edistää 
myönteisesti lainsäädännön laadun 
parantamista; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo lisää 
merkittävästi parlamentin aktiivisia ja 
välittömiä valtuuksia muotoilla, tarkistaa ja 
parantaa EU:n lainsäädäntöä; palauttaa 
myös mieliin, että kansallisten 
parlamenttien aseman vahvistuminen on 
otettava huomioon;

Or. fr

Tarkistus 5
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. ottaa myös huomioon, että ei ole yhtä 
toimipistettä, joka olisi vastuussa 
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kansalaisten valitusten seurannasta alusta 
loppuun, koska valitukset jätetään 
saatavilla olevien eri kanavien kautta; 
kehottaa kansalaisten valituksia 
vastaanottavien ja käsittelevien eri 
tahojen väliseen parempaan 
koordinointiin; 

Or. en

Tarkistus 6
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. muistuttaa, että parlamentti on 
äskettäin vastaanottanut SOLVITin 
lausuntoa koskevan valituksen, jossa 
valittajat asettavat kiistanalaiseksi annetut 
tiedot ja ilmoittavat olevansa 
tyytymättömiä SOLVIT-menettelyn 
tulokseen; korostaa, että mainittu valitus 
on ainoa, joka koskee vuoden 2008 
toimintakertomuksen kattamaa aikaväliä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että SOLVITin 
verkkosivulla ei ole linkkiä Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan 
verkkosivuille; pyytää, että mainittu linkki 
lisätään SOLVITin verkkosivulle, jotta 
kansalaiset saadaan tietoisiksi oikeudestaan 

10. panee merkille, että SOLVITin 
verkkosivustolla ei ole linkkiä Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan eikä 
edes kansallisten parlamenttien asiasta 
vastaavien valiokuntien verkkosivustolle; 
pyytää, että mainittu linkki lisätään 
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vedota parlamenttiin keinona muuhun kuin 
oikeuskeinoihin perustuvaan 
muutoksenhakuun ja ratkaisujen etsimiseen 
poliittisen ja lainsäädäntöprosessin kautta.

SOLVITin verkkosivustolle, jotta 
kansalaiset saadaan tietoisiksi oikeudestaan 
vedota parlamenttiin keinona muuhun kuin 
oikeuskeinoihin perustuvaan 
muutoksenhakuun ja ratkaisujen etsimiseen 
poliittisen ja lainsäädäntöprosessin kautta.

Or. fr

Tarkistus 8
Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että SOLVITin 
verkkosivulla ei ole linkkiä Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan 
verkkosivuille; pyytää, että mainittu linkki 
lisätään SOLVITin verkkosivulle, jotta 
kansalaiset saadaan tietoisiksi oikeudestaan 
vedota parlamenttiin keinona muuhun kuin 
oikeuskeinoihin perustuvaan 
muutoksenhakuun ja ratkaisujen etsimiseen 
poliittisen ja lainsäädäntöprosessin kautta.

10. pyytää SOLVITia lisäämään 
verkkosivustolleen linkin Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan 
verkkosivustolle, jotta kansalaiset saadaan 
tietoisiksi oikeudestaan vedota 
parlamenttiin keinona muuhun kuin 
oikeuskeinoihin perustuvaan 
muutoksenhakuun ja ratkaisujen etsimiseen 
poliittisen ja lainsäädäntöprosessin kautta.

Or. en

Tarkistus 9
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. tukee lisäksi sellaisen 
EU-toimielimien yhteisen verkkosivuston 
luomista, joka on suunniteltu 
kansalaisten auttamiseen ja jossa 
kansalaiset ohjataan suoraan heidän 
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valitustensa käsittelystä vastaavaan 
toimivaltaiseen toimielimeen tai elimeen. 

Or. en


