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Tarkistus 1
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että parlamentilla on 
vetoomusvaliokuntansa kautta velvoite 
tutkia nämä huolenaiheet ja tehdä 
parhaansa lopettaakseen lainsäädännön 
rikkomisen; ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta on jatkanut 
yhteistyönsä vahvistamista komission, 
parlamentin muiden valiokuntien ja 
jäsenvaltioiden kanssa tarjotakseen 
kansalaisille asianmukaisimmat ja 
nopeimmat muutoksenhakukeinot,

G. ottaa huomioon, että parlamentilla on 
vetoomusvaliokuntansa kautta velvoite 
tutkia nämä huolenaiheet ja tehdä 
parhaansa lopettaakseen lainsäädännön 
rikkomisen; ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta on jatkanut 
yhteistyönsä vahvistamista
komission, parlamentin muiden 
valiokuntien, eurooppalaisten elinten, 
virastojen ja verkostojen sekä
jäsenvaltioiden kanssa tarjotakseen 
kansalaisille asianmukaisimmat ja 
nopeimmat muutoksenhakukeinot,

Or. en

Tarkistus 2
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että vuonna 2009 
vastaanotettujen vetoomusten, joita ei 
otettu käsiteltäväksi, määrä osoittaa, että 
olisi asettava lisäpainoa paremmalle 
tiedottamiselle kansalaisille unionin 
toimivalloista ja sen eri toimielinten 
roolista,

I. ottaa huomioon, että vuonna 2009 
vastaanotettujen vetoomusten, joita ei 
otettu käsiteltäväksi, määrä osoittaa, että 
olisi asettava lisäpainoa paremmalle 
tiedottamiselle kansalaisille unionin 
toimivalloista ja sen eri toimielinten 
roolista sekä aiheista, jotka koskevat niitä 
vetoomuksia, jotka todennäköisesti 
välitetään vetoomusvaliokunnalle,

Or. en
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Tarkistus 3
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että monissa tapauksissa 
kansalaiset vetoavat parlamenttiin 
päätöksistä, joita jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset tai 
oikeusviranomaiset ovat tehneet,

J. ottaa huomioon, että monissa tapauksissa 
kansalaiset vetoavat parlamenttiin 
päätöksistä, joita jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset tai 
oikeusviranomaiset ovat tehneet; katsoo, 
että kansalaiset tarvitsevat mekanismeja, 
joiden kautta he voivat vaatia kansallisia 
viranomaisia selvittämään osuuttaan 
EU:n lainsäädäntömenettelyssä ja 
lainsäädännön 
täytäntöönpanoprosessissa,

Or. en

Tarkistus 4
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että kansalaiset olisi saatettava 
erityisesti tietoisiksi – kuten Euroopan 
oikeusasiamies myönsi joulukuussa 2009 
tekemässään päätöksessä lopettaa 
komissiota vastaan esitetyn kantelun 
822/2009/BU tutkinta – siitä, että 
kansalliset tuomioistuinmenettelyt ovat osa 
EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoprosessia jäsenvaltioissa ja 
että vetoomusvaliokunta ei voi käsitellä 
kansallisten tuomioistuinmenettelyjen 
piiriin kuuluvia kysymyksiä tai arvioida 
uudelleen näiden menettelyjen tuloksia,

K. katsoo, että kansalaiset olisi saatettava 
erityisesti tietoisiksi – kuten Euroopan 
oikeusasiamies myönsi joulukuussa 2009 
tekemässään päätöksessä lopettaa 
komissiota vastaan esitetyn kantelun 
822/2009/BU tutkinta – siitä, että 
kansalliset tuomioistuinmenettelyt ovat osa 
EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoprosessia jäsenvaltioissa ja 
että vetoomusvaliokunta ei voi käsitellä 
kansallisten tuomioistuinmenettelyjen 
piiriin kuuluvia kysymyksiä tai arvioida 
uudelleen näiden menettelyjen tuloksia 
tapauksissa, joissa EU:n lainsäädäntöä ei 
ole rikottu,
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Or. en

Tarkistus 5
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että 
oikeudenkäyntimenettelyjen korkeat 
kustannukset etenkin joissakin 
jäsenvaltioissa voivat olla este 
kansalaisille ja saattavat itse asiassa estää 
kansalaisia saattamasta asioita 
toimivaltaisten kansallisten 
tuomioistuinten käsiteltäväksi tilanteissa, 
joissa he katsovat, että kansalliset 
viranomaiset eivät ole kunnioittaneet 
heidän EU:n lainsäädännön mukaisiaan 
oikeuksiaan,

Or. en

Tarkistus 6
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. ottaa huomioon, että parlamentti 
joutuu erityisen ongelman eteen silloin, 
kun siihen vedotaan kansallisen 
oikeuslaitoksen oletettujen laiminlyöntien 
vuoksi ja pyydetään tuomioistuimen 
ennakkoratkaisua, vaikka sitä olisi 
pyydetty SEUT:n 267 artiklan nojalla, 
varsinkin jos Euroopan komissio ei käytä 
258 artiklan mukaista toimivaltaansa 
toteuttaa toimenpiteitä asianomaista 
jäsenvaltiota vastaan,
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Or. en

Tarkistus 7
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että kansalaisilla on 
oikeus nopeaan oikaisuun ja korkean tason 
avoimuuteen kaikkien EU:n toimielinten 
osalta, ja ottaa huomioon, että parlamentti 
on toistuvasti pyytänyt komissiota 
käyttämään perussopimusten valvojana 
valtaoikeuttaan toimia vetoomuksen 
esittäjien paljastamien EU:n lainsäädännön 
rikkomuksia vastaan varsinkin, kun EU:n 
lainsäädännön saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltiossa 
johtaa sen rikkomiseen,

M. ottaa huomioon, että kansalaisilla on 
oikeus nopeaan ja ratkaisupainotteiseen
oikaisuun sekä korkean tason avoimuuteen 
ja selkeyteen kaikkien EU:n toimielinten 
osalta, ja ottaa huomioon, että parlamentti 
on toistuvasti pyytänyt komissiota 
käyttämään perussopimusten valvojana 
valtaoikeuttaan toimia vetoomuksen 
esittäjien paljastamien EU:n lainsäädännön 
rikkomuksia vastaan varsinkin, kun EU:n 
lainsäädännön saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltiossa 
johtaa sen rikkomiseen,

Or. en

Tarkistus 8
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että monet 
vetoomukset synnyttävät edelleen huolta 
sisämarkkinoita ja ympäristöä koskevan 
EU:n lainsäädännön saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanosta, ja pitää mielessä 
vetoomusvaliokunnan aikaisemmat 
kehotukset komissiolle varmistaa, että 
täytäntöönpanon tarkistuksia vahvistetaan 
näillä aloilla,

N. ottaa huomioon, että monet 
vetoomukset synnyttävät edelleen huolta 
sisämarkkinoita ja ympäristöä koskevan 
EU:n lainsäädännön saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanosta, ja pitää mielessä 
vetoomusvaliokunnan aikaisemmat 
kehotukset komissiolle varmistaa, että 
täytäntöönpanon tarkistuksia vahvistetaan 
ja tehostetaan näillä aloilla,
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Or. ro

Tarkistus 9
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. 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 jäsenvaltion viranomaiset soveltavat 
asianmukaisesti kaikkia EU:n 
lainsäädännön mukaisia olennaisia 
menettelyvaatimuksia,

O. ottaa huomioon, että vaikka komissio 
voi täysin tutkia EU:n lainsäädännön 
noudattamisen vasta jäsenvaltion 
viranomaisten tehtyä lopullisen 
päätöksensä, erityisesti ympäristöasioissa 
ja kaikissa tapauksissa, joissa aika on 
erityisen merkittävä seikka, on tärkeää 
tarkistaa varhaisessa vaiheessa, että 
jäsenvaltion viranomaiset soveltavat 
asianmukaisesti kaikkia EU:n 
lainsäädännön mukaisia olennaisia 
menettelyvaatimuksia,

Or. en

Tarkistus 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. 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 jäsenvaltion viranomaiset soveltavat 
asianmukaisesti kaikkia EU:n 
lainsäädännön mukaisia olennaisia 
menettelyvaatimuksia,

O. 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 EU:n lainsäädännön mukaisia 
olennaisia menettelyvaatimuksia,
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Or. es

Tarkistus 11
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. 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 jäsenvaltion viranomaiset soveltavat 
asianmukaisesti kaikkia EU:n 
lainsäädännön mukaisia olennaisia 
menettelyvaatimuksia,

O. 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 jäsenvaltion viranomaiset soveltavat 
asianmukaisesti kaikkia EU:n 
lainsäädännön mukaisia olennaisia 
menettelyvaatimuksia, ja tarvittaessa 
toteuttaa seikkaperäisiä tutkimuksia 
voimassa olevan lainsäädännön 
soveltamisesta ja vaikutuksesta kaiken 
tarvittavan tiedon saamiseksi,

Or. ro

Tarkistus 12
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. pitää mielessä, että korvaamattomien 
lisämenetyksien biologiselle 
monimuotoisuudelle aiheutuminen on 
estettävä, erityisesti Natura 2000 -alueilla, 
ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
sitoumuksen varmistaa 
luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) 
mukaisten erityisten suojelutoimien 
alueiden suojelu,

P. pitää mielessä, että korvaamattomien 
lisämenetyksien biologiselle 
monimuotoisuudelle aiheutuminen on 
estettävä, erityisesti Natura 2000 -alueilla, 
ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
sitoumuksen varmistaa 
luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) ja 
lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaisten 
erityisten suojelutoimien alueiden suojelu,
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Tarkistus 13
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon ja luottaa, että 
parlamentti on tiivisti mukana uuden 
kansalaisaloitteen kehittämisessä, jotta 
tämä väline voi saavuttaa täysin 
päämääränsä ja varmistaa tehostetun 
avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden 
EU:n päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa muutoksia tai 
lisäyksiä EU:n lainsäädäntöön;

2. panee tyytyväisenä merkille Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon ja luottaa, että 
parlamentti on tiivisti mukana uuden 
kansalaisaloitteen kehittämisessä, jotta 
tämä väline voi saavuttaa täysin 
päämääränsä ja varmistaa tehostetun 
avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden 
EU:n päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa parannuksia
tai lisäyksiä EU:n lainsäädäntöön;

Or. ro

Tarkistus 14
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon ja luottaa, että 
parlamentti on tiivisti mukana uuden 
kansalaisaloitteen kehittämisessä, jotta 
tämä väline voi saavuttaa täysin 
päämääränsä ja varmistaa tehostetun 
avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden 
EU:n päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa muutoksia tai 
lisäyksiä EU:n lainsäädäntöön;

2. panee tyytyväisenä merkille Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon ja luottaa, että 
parlamentti osallistuu tiivisti uuden 
kansalaisaloitteen kehittämiseen, jotta 
tämä väline voi saavuttaa täysin 
päämääränsä ja varmistaa tehostetun 
avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden 
EU:n päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa muutoksia tai 
lisäyksiä EU:n lainsäädäntöön;

Or. en
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Tarkistus 15
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon ja luottaa, että 
parlamentti on tiivisti mukana uuden 
kansalaisaloitteen kehittämisessä, jotta 
tämä väline voi saavuttaa täysin 
päämääränsä ja varmistaa tehostetun 
avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden 
EU:n päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa muutoksia tai 
lisäyksiä EU:n lainsäädäntöön;

2. luottaa, että parlamentti on tiivisti 
mukana uuden kansalaisaloitteen 
kehittämisessä, jotta tämä väline voi 
saavuttaa täysin päämääränsä ja varmistaa 
tehostetun avoimuuden ja 
tilintekovelvollisuuden EU:n 
päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa muutoksia tai 
lisäyksiä EU:n lainsäädäntöön;

Or. es

Tarkistus 16
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. palauttaa mieliin päätöslauselmansa 
kansalaisaloitteesta*, josta 
vetoomusvaliokunta antoi lausunnon;
vaatii komissiota vahvistamaan kattavat
täytäntöönpanosäännöt, joissa kartoitetaan 
selkeästi käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvien
toimielimien asema ja velvoitteet;

5. palauttaa mieliin päätöslauselmansa 
kansalaisaloitteesta1, josta 
vetoomusvaliokunta antoi lausunnon; 
toistaa sitoumuksensa vahvistaa muiden 
toimielinten kanssa
täytäntöönpanosäännöt, joissa kartoitetaan 
selkeästi kansalaisten oikeudet ja mukana 
olevien toimielimien velvoitteet ja 
päätöksentekoprosessit;

Or. en

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009, jossa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitetta koskevien määräysten täytäntöönpanosta –
P6_TA(2009)039.
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Tarkistus 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieliin aikaisemman 
pyyntönsä, että parlamentin ja komission 
asiaankuuluvien yksiköiden on 
huolehdittava EU:n kansalaisille saatavilla 
olevien oikaisumenettelyjen täydestä 
uudelleen tarkastelusta, ja tähdentää, että 
on aloitettava neuvottelut uudesta 
toimielintenvälisestä sopimuksesta, jossa 
olisi otettava huomioon EU:n 
toimintalinjojen kehitys ja EU:n 
kansalaisten oikeuksien painottamisen 
lisääntyminen;

9. palauttaa mieliin aikaisemman 
pyyntönsä, että parlamentin ja komission 
asiaankuuluvien yksiköiden on 
huolehdittava EU:n kansalaisille saatavilla 
olevien oikaisumenettelyjen täydestä 
uudelleen tarkastelusta, ja tähdentää, että 
on tärkeää käynnistää neuvottelut 
tarkistetusta Euroopan parlamentin ja 
komission puitesopimuksesta, jotta EU:n 
kansalaisten etenkin EU:n
kansalaisaloitteiden kautta lisääntyneet 
oikeudet otettaisiin täysin huomioon;

Or. en

Tarkistus 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että vuonna 2009 
vastaanotetut vetoomukset keskittyivät 
edelleen ympäristöön, perusoikeuksiin, 
oikeudellisiin kysymyksiin ja 
sisämarkkinoihin; toteaa, että 
maantieteellisesti useimmat vetoomukset 
koskivat koko unionia – seuraavina tulivat 
Saksaa, Espanjaa, Italiaa ja Romaniaa 
koskevat vetoomukset – mikä osoittaa, että 
kansalaiset todellakin tarkkailevat unionin 
työskentelyä ja kääntyvät sen puoleen 
toimintaa varten;

14. panee merkille, että vuonna 2009 
vastaanotetut vetoomukset, joista lähes 
40:ää prosenttia ei otettu käsiteltäväksi,
keskittyivät edelleen ympäristöön, 
perusoikeuksiin, oikeudellisiin 
kysymyksiin ja sisämarkkinoihin; toteaa,
että maantieteellisesti useimmat 
vetoomukset koskivat koko unionia –
seuraavina tulivat Saksaa, Espanjaa, Italiaa 
ja Romaniaa koskevat vetoomukset – mikä 
osoittaa, että kansalaiset todellakin 
tarkkailevat unionin työskentelyä ja 
kääntyvät sen puoleen toimintaa varten;
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Or. es

Tarkistus 19
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tunnustaa vetoomusten esittäjien ja 
vetoomusvaliokuntansa työn merkityksen 
unionin ympäristön suojelussa; panee 
tyytyväisenä merkille valiokunnan 
aloitteen tilata tutkimus 
luontotyyppidirektiivin soveltamisesta 
biologisen monimuotoisuuden 
kansainvälistä vuotta silmällä pitäen ja 
katsoo, että se on käyttökelpoinen väline 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
EU:n aikaisemman strategian 
arvioinnissa ja uuden strategian 
laadinnassa;

Or. en

Tarkistus 20
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. on erityisen tyytyväinen 
vetoomusprosesseista saaduista 
menestyksellisistä tuloksista, kuten 
Guérandessa sijaitsevan "La Ferme du 
Casino" -alueen suojelusta, joka on 
esimerkki Natura 2000 -verkoston nojalla 
suojellusta alueesta, jossa ympäristölliset 
sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset 
edut vahvistavat toisiaan1;
pitää myös tervetulleina Valencian 



AM\815973FI.doc 13/23 PE441.258v01-00

FI

viranomaisten päätöksiä evätä Parcentin 
rakennussuunnitelmat seurauksena 
periaatteesta, että 
kaupunkirakentamishankkeissa on 
taattava vesivarat ja että niiden on oltava 
ympäristön kannalta kestäviä;
1 Vetoomuksen 551/2008 esitti Syndicat 
des Paludiers -yhdistys.

Or. en

Tarkistus 21
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. huomauttaa, että yhä useammat 
vetoomukset tuovat esiin ongelmat, joita 
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen 
harjoittavat kansalaiset kohtaavat; toteaa, 
että näissä vetoomuksissa viitataan 
vastaanottavan jäsenvaltion käyttämään 
liian pitkään aikaan kolmannesta maasta 
peräisin olevien perheenjäsenten 
oleskelulupien myöntämisessä ja 
vaikeuksiin, jotka koskevat 
äänestysoikeuksien käyttöä ja tutkintojen 
saamista tunnustetuiksi; pitää sen vuoksi 
tervetulleena äskettäin käynnistettyä 
Tukholman ohjelmaa1 ja tukee sen 
tavoitteiden pikaista täytäntöönpanoa;

15. huomauttaa, että yhä useammat 
vetoomukset tuovat esiin ongelmat, joita 
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen 
harjoittavat kansalaiset kohtaavat; toteaa, 
että näissä vetoomuksissa viitataan 
vastaanottavan jäsenvaltion käyttämään 
liian pitkään aikaan kolmannesta maasta 
peräisin olevien perheenjäsenten 
oleskelulupien myöntämisessä ja 
vaikeuksiin, jotka koskevat 
äänestysoikeuksien käyttöä ja tutkintojen 
saamista tunnustetuiksi;

Or. es

Tarkistus 22
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toistaa aikaisemmat kehotuksensa 
komissiolle, jotta se esittäisi 
tarkoituksenmukaisia ehdotuksia 
kuluttajansuojan ulottamiseksi suojelemaan 
pieniä yrityksiä sopimattomilta 
kaupallisilta menettelyiltä 
yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia 
käytäntöjä koskevan päätöslauselmansa*, 
mukaisesti, koska valiokunta saa edelleen 
vetoomuksia yrityshakemistoyhtiöiden 
huijausten uhreilta;

16. toistaa aikaisemmat kehotuksensa 
komissiolle, jotta se esittäisi 
tarkoituksenmukaisia ehdotuksia 
kuluttajansuojan ulottamiseksi suojelemaan 
pieniä yrityksiä sopimattomilta 
kaupallisilta menettelyiltä 
yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia 
käytäntöjä koskevan päätöslauselmansa1

mukaisesti, koska valiokunta saa edelleen 
vetoomuksia yrityshakemistoyhtiöiden 
huijausten uhreilta; huomauttaa, että 
kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevat 
EU:n säännöt voisivat olla myönteisessä 
roolissa myös tässä yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 23
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. myöntää komission keskeisen aseman 
vetoomusvaliokunnan työssä, sillä 
valiokunta luottaa yhä komission 
asiatuntemukseen vetoomuksia 
arvioidessaan, EU:n lainsäädäntöön 
kohdistuvia rikkomuksia kartoittaessaan ja 
oikaisua hakiessaan, ja tunnustaa 
komission toimet, joita se on tehnyt 
parantaakseen yleistä vastausaikaansa 
valiokunnan tutkimuspyyntöihin;

17. myöntää komission keskeisen aseman 
vetoomusvaliokunnan työssä, sillä 
valiokunta luottaa yhä komission 
asiatuntemukseen vetoomuksia 
arvioidessaan, EU:n lainsäädäntöön 
kohdistuvia rikkomuksia kartoittaessaan ja 
oikaisua hakiessaan, ja tunnustaa 
komission toimet, joita se on tehnyt 
parantaakseen yleistä vastausaikaansa 
valiokunnan tutkimuspyyntöihin, jotta 
kansalaisten ilmoittamat tapaukset 
voidaan ratkaista mahdollisimman 
nopeasti;

Or. ro
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Tarkistus 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kannustaa Euroopan komissiota 
puuttumaan asiaan varhaisessa vaiheessa 
aina, kun vetoomuksissa kerrotaan 
mahdollisista vahingoista erityisille 
suojelualueille muistuttamalla 
asianomaisia kansallisia viranomaisia 
näiden sitoumuksesta varmistaa Natura 
2000 -verkostoon EY:n direktiivin 92/43 
(luontotyyppidirektiivi) nojalla kuuluvien 
alueiden loukkaamattomuus; kehottaa 
tarvittaessa toteuttamaan ehkäiseviä 
toimenpiteitä EU:n lainsäädännön 
noudattamisen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 25
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toivottaa tervetulleeksi vastikään 
valitun komission – etenkin toimielinten 
välisistä suhteista ja hallinnosta 
vastaavan komission jäsenen – ja uskoo, 
että komission jäsenet tekevät 
vetoomusvaliokunnan kanssa 
mahdollisimman tiivistä ja tehokasta 
yhteistyötä ja kunnioittavat sitä yhtenä 
tärkeimmistä kanavista kansalaisten ja 
EU:n toimielinten välillä;

Or. en
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Tarkistus 26
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pyytää Euroopan komissiota 
vauhdittamaan asioiden käsittelyä 
kaikissa avoimissa menettelyissä, jotka 
koskevat yhteisön 
ympäristölainsäädännön mahdollista 
rikkomista, jotta vältettäisiin Euroopan 
komission hitaan toiminnan aiheuttamat 
korjaamattomat vahingot;

Or. es

Tarkistus 27
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. uskoo, että rikkomusmenettelyjen 
löytäminen seuraamalla komission 
lehdistötiedotteita ja niiden sovittaminen 
yhteen tiettyjen vetoomusten kanssa 
tuhlaisi tarpeettomasti valiokunnan aikaa ja 
resursseja etenkin horisontaalisten 
rikkomusten tapauksessa;

19. uskoo, että rikkomusmenettelyjen 
löytäminen seuraamalla komission 
lehdistötiedotteita ja niiden sovittaminen 
yhteen tiettyjen vetoomusten kanssa 
tuhlaisi tarpeettomasti valiokunnan aikaa ja 
resursseja etenkin horisontaalisten 
rikkomusten tapauksessa, ja pyytää 
komissiota tiedottamaan 
vetoomusvaliokunnalle kaikista 
merkityksellisistä rikkomusmenettelyistä;

Or. en
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Tarkistus 28
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. panee tyytyväisenä merkille komission 
pyrkimykset kehittää vaihtoehtoisia 
keinoja, joilla edistetään EU:n 
lainsäädännön tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa, ja pitää tervetulleina 
sellaisten tiettyjen jäsenvaltioiden 
myönteistä asennetta, jotka toteuttavat 
tarvittavat toimenpiteet rikkomusten 
korjaamiseksi täytäntöönpanoprosessin
varhaisessa vaiheessa;

22. panee tyytyväisenä merkille komission 
pyrkimykset kehittää vaihtoehtoisia 
keinoja, joilla edistetään EU:n 
lainsäädännön tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa, ja pitää tervetulleina 
sellaisten tiettyjen jäsenvaltioiden 
myönteistä asennetta, jotka toteuttavat 
tarvittavat toimenpiteet rikkomusten 
korjaamiseksi täytäntöönpanoprosessin 
varhaisessa vaiheessa; korostaa kuitenkin, 
että rikkomusten vaihtoehtoiset 
käsittelytavat eivät voi korvata komissiolle 
perussopimusten nojalla kuuluvia 
velvollisuuksia ja että kantelijan 
oikeuksia on kunnioitettava täysin 
komission tiedonannon (KOM)2002/0141 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 29
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. panee tyytyväisenä merkille komission 
pyrkimykset kehittää vaihtoehtoisia 
keinoja, joilla edistetään EU:n 
lainsäädännön tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa, ja pitää tervetulleina 
sellaisten tiettyjen jäsenvaltioiden 
myönteistä asennetta, jotka toteuttavat 
tarvittavat toimenpiteet rikkomusten 
korjaamiseksi täytäntöönpanoprosessin 
varhaisessa vaiheessa;

22. panee tyytyväisenä merkille komission 
pyrkimykset kehittää vaihtoehtoisia 
keinoja, joilla edistetään EU:n 
lainsäädännön tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa, ja pitää tervetulleina 
sellaisten tiettyjen jäsenvaltioiden 
myönteistä asennetta, jotka toteuttavat 
tarvittavat toimenpiteet rikkomusten 
korjaamiseksi täytäntöönpanoprosessin 
varhaisessa vaiheessa; pahoittelee, että 
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jotkut jäsenvaltiot ovat haluttomia 
toimimaan yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa ja jättävät jopa 
huomiotta Euroopan komission 
varoitukset;

Or. es

Tarkistus 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää tervetulleena jäsenvaltioiden 
lisääntynyttä osallistumista 
vetoomusvaliokunnan toimintaan ja niiden 
edustajien läsnäoloa kokouksissa; uskoo, 
että tällaista yhteistyötä olisi vahvistettava, 
koska jäsenvaltioiden viranomaiset ovat 
ensisijaisesti vastuussa EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanosta sen 
jälkeen, kun se saatettu osaksi niiden 
oikeusjärjestystä;

23. pitää tervetulleena jäsenvaltioiden 
lisääntynyttä osallistumista 
vetoomusvaliokunnan toimintaan ja niiden 
edustajien läsnäoloa kokouksissa ja uskoo, 
että tällaista yhteistyötä olisi vahvistettava;

Or. es

Tarkistus 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että vahvistettu yhteistyö 
jäsenvaltioiden kanssa on äärimmäisen 
tärkeää vetoomusvaliokunnan työlle; 
uskoo, että yksi ratkaisu voisi olla 
yhteistyön vahvistaminen kansallisten 
parlamenttien kanssa varsinkin 
Lissabonin sopimuksen yhteydessä;
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Or. en

Tarkistus 32
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. rohkaisee jäsenvaltioita 
valmistautumaan avoimempaan ja
aktiivisempaan rooliin sellaisiin 
vetoomuksiin vastaamisessa, jotka liittyvät 
EU:n lainsäädännön käyttöönottoon ja 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 33
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
valossa Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnan olisi luotava 
läheisemmät työskentelysuhteet 
jäsenvaltioiden vastaavien kansallisten ja 
alueellisten valiokuntien kanssa, jotta 
edistettäisiin keskinäistä ymmärrystä EU-
kysymyksiä koskevista vetoomuksista ja 
varmistettaisiin nopein mahdollinen 
vastaus kansalaisille asiamukaisimmalla 
tasolla;

Or. en
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Tarkistus 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kiinnittää huomiota Espanjan laajan 
kaupunkirakentamisen vaikutuksesta 
antamansa päätöslauselman* 
johtopäätöksiin ja pyytää Espanjan 
viranomaisia antamaan arvioinnin 
toimenpiteistä, joita se on toteuttanut 
asiassa;

24. kiinnittää huomiota Espanjan laajan 
kaupunkirakentamisen vaikutuksesta 
antamansa päätöslauselman1

johtopäätöksiin ja pyytää Espanjan 
viranomaisia jatkamaan arviointien 
antamista toteutetuista toimenpiteistä 
nykyisen käytäntönsä mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 35
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että kasvava suuntaus 
siihen, että vetoomuksilla on rajallinen 
merkitys EU:n toimintaan, liittyy osaksi 
sähköisten vetoomusten kasvaneeseen 
määrään, sillä kahtena vuotena peräkkäin 
sähköisiä vetoomuksia on ollut enemmän 
kuin postitse lähetettyjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2009 Espanjan laajan kaupunkirakentamisen 
vaikutuksesta Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen –
P6_TA(2009)0192.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. uskoo, että samaan aikaan kun 
internetin laajaan käyttöön olisi 
kannustettava, koska se helpottaa 
kommunikointia kansalaisten kanssa, olisi 
löydettävä ratkaisu, jotta vältettäisiin 
valiokunnan kuormittaminen 
vetoomuksilla, joita ei voida käsitellä; 
katsoo, että mahdollinen ratkaisu voisi 
löytyä parlamentin rekisteröintimenettelyn 
tarkastamisesta, ja kannustaa asiasta 
vastaavaa henkilökuntaa ohjaamaan 
kyseiset asiakirjat kansalaisten 
yhteydenotoista vastaavaan yksikköön eikä 
vetoomusvaliokunnalle;

27. uskoo, että samaan aikaan kun 
internetin laajaan käyttöön olisi 
kannustettava, koska se helpottaa 
kommunikointia kansalaisten kanssa, olisi 
löydettävä ratkaisu, jotta vältettäisiin 
valiokunnan kuormittaminen 
vetoomuksilla, joita ei voida käsitellä; 
katsoo, että mahdollinen ratkaisu voisi 
löytyä parlamentin rekisteröintimenettelyn 
tarkastamisesta ja vetoomusten käsittelystä 
ja arvioinnista vastaavan henkilökunnan 
vahvistamisesta, sillä sen tarvitsemassa 
kielivalikoimassa on vielä puutteita, ja 
kannustaa asiasta vastaavaa henkilökuntaa 
ohjaamaan kyseiset asiakirjat kansalaisten 
yhteydenotoista vastaavaan yksikköön eikä 
vetoomusvaliokunnalle;

Or. en

Tarkistus 37
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. uskoo, että samaan aikaan kun 
internetin laajaan käyttöön olisi 
kannustettava, koska se helpottaa 
kommunikointia kansalaisten kanssa, olisi 
löydettävä ratkaisu, jotta vältettäisiin 
valiokunnan kuormittaminen 
vetoomuksilla, joita ei voida käsitellä; 
katsoo, että mahdollinen ratkaisu voisi 
löytyä parlamentin rekisteröintimenettelyn 
tarkastamisesta, ja kannustaa asiasta 
vastaavaa henkilökuntaa ohjaamaan 
kyseiset asiakirjat kansalaisten 
yhteydenotoista vastaavaan yksikköön eikä 
vetoomusvaliokunnalle;

27. uskoo, että samaan aikaan kun 
internetin laajaan käyttöön olisi 
kannustettava, koska se helpottaa 
kommunikointia kansalaisten kanssa, olisi 
löydettävä ratkaisu, jotta vältettäisiin 
valiokunnan kuormittaminen 
vetoomuksilla, joita ei voida käsitellä; 
katsoo, että mahdollinen ratkaisu voisi 
löytyä parlamentin rekisteröintimenettelyn 
tarkastamisesta, ja kannustaa asiasta 
vastaavaa henkilökuntaa ohjaamaan 
kyseiset asiakirjat kansalaisten 
yhteydenotoista vastaavaan yksikköön eikä 
vetoomusvaliokunnalle silloin, kun 
kyseistä postia ei ole selvästi osoitettu 
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parlamentille vetoomuksena;

Or. en

Tarkistus 38
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. uskoo, että olisi tutkittava miksi 
EU:n eri jäsenvaltioiden kansalaisten ja 
asukkaiden Euroopan parlamentille 
välittämien vetoomusten määrä eroaa 
toisistaan ja että tutkimuksen tuloksista 
olisi järjestettävä tiedotuskampanja;

Or. en

Tarkistus 39
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kannustaa luomaan portaalin, joka 
tarjoaa vetoomuksille monivaiheisen 
perustan ja jossa voitaisiin tiedottaa 
kansalaisille siitä, mitä parlamentille 
välitetyillä vetoomuksilla voidaan 
saavuttaa ja mikä on parlamentin 
vastuualue, ja jossa voisi olla linkkejä 
vaihtoehtoisiin oikaisukeinoihin EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla;

29. kannustaa luomaan portaalin, joka 
tarjoaa vetoomuksille monivaiheisen 
interaktiivisen perustan ja jossa voitaisiin 
tiedottaa kansalaisille siitä, mitä 
parlamentille välitetyillä vetoomuksilla 
voidaan saavuttaa ja mikä on parlamentin 
vastuualue, ja jossa voisi olla linkkejä 
vaihtoehtoisiin oikaisukeinoihin EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla; kehottaa laatimaan 
mahdollisimman yksityiskohtaisen 
kuvauksen Euroopan unionin vastuusta 
eri aloilla, jotta eliminoitaisiin 
epäselvyydet unionin toimivallan ja 
jäsenvaltioiden toimivallan välillä;
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Or. ro

Tarkistus 40
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. korostaa, että nykyistä sivustoa on 
parannettava välittömästi, kunnes 
resurssiongelmaan on löydetty paras 
ratkaisu;

Or. en

Tarkistus 41
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. pitää tervetulleena parlamentin uuden 
työjärjestyksen hyväksymistä ja 
vetoomusten käsittelyä koskevien 
sääntöjen tarkistamista; kannustaa 
sihteeristön ja poliittisten ryhmien työtä 
parlamentin jäsenille suunnatun tarkistetun 
oppaan laatimiseksi vetoomusvaliokunnan 
säännöistä ja sisäisistä menettelyistä, koska 
tämä asiakirja ei ainoastaan auta jäseniä 
heidän työssään vaan lisää myös edelleen 
vetoomusmenettelyn avoimuutta;

31. pitää tervetulleena parlamentin uuden 
työjärjestyksen hyväksymistä ja 
vetoomusten käsittelyä koskevien 
sääntöjen tarkistamista; panee myös 
tyytyväisenä merkille parlamentin jäsenille 
suunnatun tarkistetun oppaan
vetoomusvaliokunnan säännöistä ja 
sisäisistä menettelyistä, koska tämä 
asiakirja ei ainoastaan auta jäseniä heidän 
työssään vaan lisää myös edelleen 
vetoomusmenettelyn avoimuutta;

Or. en


