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Tarkistus 1
Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

–  ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 ja 
260 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon vetoomusmenettelyn ja 
sen erityispiirteiden merkityksen ja katsoo, 
että niiden avulla asiasta vastaavalla 
valiokunnalla on mahdollisuus etsiä ja 
löytää ratkaisuja EU-kansalaisille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen Euroopan 
parlamentille,

A. ottaa huomioon vetoomusmenettelyn ja 
sen erityispiirteiden merkityksen ja katsoo, 
että niiden avulla asiasta vastaavalla 
valiokunnalla on mahdollisuus etsiä ja 
löytää ratkaisuja ja puolustaa EU-
kansalaisia, jotka ovat esittäneet 
vetoomuksen Euroopan parlamentille,

Or. el

Tarkistus 3
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon vetoomusmenettelyn ja 
sen erityispiirteiden merkityksen ja katsoo, 
että niiden avulla asiasta vastaavalla 
valiokunnalla on mahdollisuus etsiä ja 

A. ottaa huomioon vetoomusmenettelyn ja 
sen erityispiirteiden merkityksen ja katsoo, 
että niiden avulla asiasta vastaavalla 
valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus 
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löytää ratkaisuja EU-kansalaisille, jotka 
ovat esittäneet vetoomuksen Euroopan 
parlamentille,

etsiä ja löytää ratkaisuja EU-kansalaisille, 
jotka ovat esittäneet vetoomuksen 
Euroopan parlamentille,

Or. de

Tarkistus 4
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että parlamentti edustaa 
suoraan EU:n kansalaisia ja 
vetoomusoikeus tarjoaa heille keinon ottaa 
yhteyttä edustajiinsa, jos he katsovat 
oikeuksiaan rikotun,

C. ottaa huomioon, että parlamentti edustaa 
suoraan EU:n kansalaisia ja 
vetoomusoikeus tarjoaa heille keinon ottaa 
yhteyttä edustajiinsa, jos he katsovat 
oikeuksiaan rikotun ja jos heidän 
vetoomuksensa kuuluu 
vetoomusvaliokunnan toimivaltaan,

Or. fr

Tarkistus 5
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännöllä on suora vaikutus EU:n 
kansalaisiin ja asukkaisiin, ja katsoo, että 
he pystyvät parhaiten arvioimaan sen 
tehokkuutta ja puutteita sekä osoittamaan 
aukot, jotka on vielä tukittava, jotta 
voidaan varmistaa, että eri jäsenvaltiot 
soveltavat entistä paremmin unionin 
lainsäädäntöä,

D. ottaa huomioon, että unionin 
lainsäädännöllä on suora vaikutus EU:n 
kansalaisiin ja asukkaisiin, ja katsoo, että 
he pystyvät parhaiten arvioimaan sen 
tehokkuutta ja puutteita sekä osoittamaan 
aukot, jotka on vielä tukittava, jotta 
voidaan varmistaa, että eri jäsenvaltiot 
soveltavat entistä paremmin unionin 
lainsäädäntöä, ja katsoo, että 
vetoomusvaliokunnasta on tultava 
ensisijainen yhteystaho,
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Or. fr

Tarkistus 6
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo kuitenkin, että useat jäsenvaltiot 
ovat edelleen vastahakoisia tekemään 
aktiivisesti yhteistyötä asiasta vastaavan 
valiokunnan kanssa eivätkä esimerkiksi 
osallistu valiokunnan kokouksiin tai vastaa
niille lähetettyihin kirjeisiin; katsoo, että 
tämä tarkoittaa, että toimielimen kanssa ei 
toimita lojaalissa yhteistyössä,

F. katsoo kuitenkin, että useat jäsenvaltiot 
ovat edelleen joissakin tapauksissa 
vastahakoisia tekemään aktiivisesti 
yhteistyötä asiasta vastaavan valiokunnan 
kanssa eivätkä esimerkiksi osallistu 
valiokunnan kokouksiin tai vastaa niille 
lähetettyihin kirjeisiin; katsoo, että tämä 
tarkoittaa, että toimielimen kanssa ei 
toimita lojaalissa yhteistyössä,

Or. fr

Tarkistus 7
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P a. ottaa huomioon sellaisiin 
hankkeisiin, joilla voi teoriassa olla 
ympäristövaikutuksia, liittyvien 
vetoomusten erittäin suuren määrän, ja 
toivoo, että vetoomusvaliokunnassa 
aletaan pohtia sellaisten vetoomusten 
käsittelyä, jotka koskevat viranomaisten 
tutkimusten kohteena olevia hankkeita, 
jotta valiokunta voisi parhain edellytyksin 
päättää määräajoista sekä vetoomuksen 
esittäjän että hankkeen etenemisen 
tapauksessa;

Or. fr
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Tarkistus 8
Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta pyysi edellisessä 
toimintakertomuksessaan ja lausunnossaan 
komission vuosikertomuksesta yhteisön 
oikeuden soveltamisen valvonnasta, että 
sille annetaan säännöllisesti tiedot 
sellaisten rikkomismenettelyjen vaiheista, 
joiden aihetta on käsitelty vetoomuksissa,

S. ottaa huomioon, että komission 
käynnistämien rikkomismenettelyjen 
vuoksi käsittelyä odottavien vetoomusten 
huomattavan määrän vuoksi 
vetoomusvaliokunta pyysi edellisessä 
toimintakertomuksessaan ja lausunnossaan 
komission vuosikertomuksesta yhteisön 
oikeuden soveltamisen valvonnasta, että 
sille annetaan säännöllisesti tiedot 
sellaisten rikkomismenettelyjen vaiheista, 
joiden aihetta on käsitelty vetoomuksissa,

Or. en

Tarkistus 9
Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T a. palauttaa mieliin 
vetoomusvaliokunnan vuonna 2009 
käsittelemistä asioista 6. heinäkuuta 2010 
antamansa päätöslauselman1 32 kohdan 
ja parlamentin pyynnön, joka koskee 
vetoomusten rekisteröintimenettelyn 
tarkistamista;

Or. en

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0261.
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Tarkistus 10
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toivoo, että parlamentti ja 
vetoomusvaliokunta otetaan aktiivisesti 
mukaan kansalaisaloitteen kehittämiseen, 
jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa 
täysimääräisesti ja jotta varmistetaan 
tehostettu avoimuus EU:n 
päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa parannuksia, 
muutoksia tai lisäyksiä unionin 
lainsäädäntöön;

1. toivoo, että parlamentti ja 
vetoomusvaliokunta otetaan aktiivisesti 
mukaan kansalaisaloitteen kehittämiseen, 
jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa 
täysimääräisesti ja jotta varmistetaan 
tehostettu avoimuus EU:n 
päätöksentekoprosessissa siten, että 
kansalaiset voivat ehdottaa parannuksia, 
muutoksia tai lisäyksiä unionin 
lainsäädäntöön; välttäen sitä, että heidän 
käyttöönsä tarjottavaa foorumia 
käytettäisiin vain tiedotusvälineiden 
tarpeisiin;

Or. fr

Tarkistus 11
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toivoo, että komission rekisteröimien 
kansalaisaloitteiden seuranta annettaisiin 
vetoomusvaliokunnan tehtäväksi;

Or. fr

Tarkistus 12
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. toivoo, että ne kansalaisaloitteet, jotka 
eivät saa miljoonaa allekirjoitusta 
vaaditussa määräajassa, voitaisiin 
toimittaa parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle perusteellisempaa 
keskustelua varten;

Or. fr

Tarkistus 13
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. pyytää, että vetoomusvaliokunta olisi 
parlamenttia edustava valiokunta 
parlamentin ja komission järjestäessä 
niiden henkiöiden, joiden kansalaisaloite 
on saanut miljoona allekirjoitusta, 
julkisen kuulemistilaisuuden, jotta 
vetoomusvaliokunta voi panostaa 
kuulemistilaisuuteen kokemuksellaan ja 
legitimiteetillään;

Or. fr

Tarkistus 14
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon myötä perusoikeuskirja on 
luonteeltaan oikeudellisesti sitova, ja 
korostaa perusoikeuskirjan merkitystä 

4. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon myötä perusoikeuskirja on 
luonteeltaan oikeudellisesti sitova, ja 
korostaa perusoikeuskirjan merkitystä 
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annettaessa uutta pontta unionin ja 
jäsenvaltioiden toiminnalle tällä alalla;
uskoo, että tämä lisää kansalaisten 
keskuudessa ymmärtämystä ja tietämystä
perusoikeuksista;

annettaessa uutta pontta unionin ja 
jäsenvaltioiden toiminnalle tällä alalla; 
uskoo, että komissio perussopimusten 
vartijana tekee kaikkensa varmistaakseen 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
perusoikeuksien tehokkaan toteuttamisen;

Or. de

Tarkistus 15
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille komission tiedonannon 
"Euroopan unionin strategia 
perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti 
täytäntöön" ja katsoo, että on kehitettävä 
aito perusoikeuskulttuuri ja edistettävä ja 
lujitettava sitä sekä unionin toimielimissä 
että jäsenvaltioissa, kun ne soveltavat ja 
panevat täytäntöön unionin lainsäädäntöä;

5. panee merkille komission tiedonannon 
"Euroopan unionin strategia 
perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti 
täytäntöön" ja katsoo, että on kehitettävä 
aito perusoikeuskulttuuri ja edistettävä ja 
lujitettava sitä sekä unionin toimielimissä 
että jäsenvaltioissa, kun ne soveltavat ja
panevat täytäntöön unionin lainsäädäntöä;
katsoo, että strategiassa tarkoitetun, 
unionin roolia ja toimivaltaa 
perusoikeuksien alalla koskevan 
tiedottamisen olisi oltava yksityiskohtaista 
ja kattavaa sen varmistamiseksi, ettei 
toimivaltaa siirretä tulevaisuudessa 
mielivaltaisesti edestakaisin komission ja 
jäsenvaltioiden välillä varsinkaan 
arkaluonteisten asioiden ollessa kyseessä;

Or. de

Tarkistus 16
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)



PE466.956v01-00 10/19 AM\868586FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa kuitenkin, että 
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin 
oikeuksiin liittyvien vetoomusten 
huomattavasta määrästä huolimatta 
komissio kieltäytyy välineiden puuttuessa 
jatkuvasti toimimaista räikeiden 
perusoikeuksien loukkauksien estämiseksi 
jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 17
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio julistaa vuoden 2013 "Euroopan 
kansalaisten teemavuodeksi", jonka 
tarkoituksena on edistää keskustelua 
Euroopan kansalaisuudesta ja tiedottaa 
EU:n kansalaisille heidän oikeuksistaan;

7. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio julistaa vuoden 2013 "Euroopan 
kansalaisten teemavuodeksi", jonka 
tarkoituksena on edistää keskustelua 
Euroopan kansalaisuudesta ja tiedottaa 
EU:n kansalaisille heidän oikeuksistaan ja 
ennen kaikkea erilaisten EU:n tason 
välineiden luotettavasta käytöstä; katsoo, 
että "Euroopan kansalaisten 
teemavuotta" olisi käytettävä uutta 
eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevan tiedon levittämiseen laajalti, 
jotta voidaan vähentää käsittelemättä 
jätettävien vetoomusten korkeaa määrää, 
joka on vieläkin vetoomusten alalle 
leimaa-antava piirre; katsoo, että samalla 
olisi käynnistettävä keskustelu Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan rajoitetusta 
soveltamisalasta;

Or. de
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Tarkistus 18
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio julistaa vuoden 2013 "Euroopan 
kansalaisten teemavuodeksi", jonka 
tarkoituksena on edistää keskustelua 
Euroopan kansalaisuudesta ja tiedottaa 
EU:n kansalaisille heidän oikeuksistaan;

7. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio julistaa vuoden 2013 "Euroopan 
kansalaisten teemavuodeksi", jonka 
tarkoituksena on edistää keskustelua 
Euroopan kansalaisuudesta ja tiedottaa 
EU:n kansalaisille heidän oikeuksistaan 
sekä sellaisten demokraattisten välineiden 
olemassaolosta, joita he voivat käyttää 
puolustaakseen oikeuksiaan;

Or. fr

Tarkistus 19
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä uutta keskitettyä 
palvelupistettä "Kansalaisten oikeudet 
EU:ssa", josta kansalaiset voivat saada 
neuvoja sekä tietoja oikeustoimiin 
ryhtymisestä että valittamisesta; panee 
tyytyväisenä merkille komission 
toteuttamat toimet kansalaisten nykyisten 
neuvontapalvelujen yksinkertaistamiseksi, 
jotta kansalaisille tiedotettaisiin heidän 
oikeuksistaan EU:ssa ja 
rikkomustapauksissa saatavilla olevista 
muutoksenhakukeinoista; muistuttaa 
kaikesta huolimatta, että Euroopan 
unionin toimielinten on annettava 
enemmän tietoja ja oltava avoimempia;

8. pitää myönteisenä uutta keskitettyä 
palvelupistettä "Kansalaisten oikeudet 
EU:ssa", josta kansalaiset voivat saada 
neuvoja sekä tietoja oikeustoimiin 
ryhtymisestä että valittamisesta; panee 
tyytyväisenä merkille komission 
toteuttamat toimet kansalaisten nykyisten 
neuvontapalvelujen yksinkertaistamiseksi, 
jotta kansalaisille tiedotettaisiin heidän 
oikeuksistaan EU:ssa ja 
rikkomustapauksissa saatavilla olevista 
muutoksenhakukeinoista; korostaa, että 
Euroopan unionin toimielinten on 
annettava enemmän tietoja ja oltava 
avoimempia;

Or. el
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Tarkistus 20
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä uutta keskitettyä 
palvelupistettä "Kansalaisten oikeudet 
EU:ssa", josta kansalaiset voivat saada 
neuvoja sekä tietoja oikeustoimiin 
ryhtymisestä että valittamisesta; panee 
tyytyväisenä merkille komission 
toteuttamat toimet kansalaisten nykyisten 
neuvontapalvelujen yksinkertaistamiseksi, 
jotta kansalaisille tiedotettaisiin heidän 
oikeuksistaan EU:ssa ja 
rikkomustapauksissa saatavilla olevista 
muutoksenhakukeinoista; muistuttaa 
kaikesta huolimatta, että Euroopan unionin 
toimielinten on annettava enemmän tietoja 
ja oltava avoimempia;

8. pitää myönteisenä uutta keskitettyä 
palvelupistettä "Kansalaisten oikeudet 
EU:ssa", josta kansalaiset voivat saada 
neuvoja sekä tietoja oikeustoimiin 
ryhtymisestä että valittamisesta; panee 
tyytyväisenä merkille komission 
toteuttamat toimet kansalaisten nykyisten 
neuvontapalvelujen yksinkertaistamiseksi, 
jotta kansalaisille tiedotettaisiin heidän 
oikeuksistaan EU:ssa ja 
rikkomustapauksissa saatavilla olevista 
muutoksenhakukeinoista; muistuttaa 
kaikesta huolimatta, että Euroopan unionin 
toimielinten on annettava enemmän tietoja 
ja oltava avoimempia esimerkiksi 
takaamalla asiakirjojen helpon 
saatavuuden ja pitämällä vetoomusten 
esittäjien henkilöllisyyden 
luottamuksellisena näiden niin pyytäessä;

Or. fr

Tarkistus 21
Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieliin päätöslauselmansa 
Euroopan oikeusasiamiehen 
vuosikertomuksesta 2008 ja kehottaa 
oikeusasiamiestä varmistamaan tietojen 
saatavuuden ja oikeuden moitteettomaan 
hallintoon, mikä on ehdoton edellytys sille, 

9. palauttaa mieliin päätöslauselmansa 
Euroopan oikeusasiamiehen 
vuosikertomuksesta 2008 ja kehottaa 
oikeusasiamiestä varmistamaan tietojen 
saatavuuden ja oikeuden moitteettomaan 
hallintoon, mikä on ehdoton edellytys sille, 
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että kansalaiset luottavat toimielimiin; että kansalaiset luottavat toimielimiin;
tukee oikeusasiamiehen komissiolle 
antamaa suositusta, joka liittyy kanteluun 
676/2008/RT pitkästä viivyttelystä 
oikeusasiamiehelle vastaamisessa;

Or. en

Tarkistus 22
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että vuonna 2010 
vastaanotetut vetoomukset keskittyivät 
edelleen ympäristöön, perusoikeuksiin, 
sisämarkkinoihin ja oikeudellisiin 
kysymyksiin; toteaa, että 
maantieteellisesti useimmat vetoomukset 
koskivat jäsenvaltio Espanjaa (16 %) ja 
koko unionia (16 %), joiden jälkeen 
tulivat Saksa, Italia ja Romania;

10. panee merkille, että vuonna 2010 
vastaanotetut vetoomukset keskittyivät 
edelleen ympäristöön, perusoikeuksiin, 
sisämarkkinoihin ja oikeudellisiin 
kysymyksiin;

Or. el

Tarkistus 23
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa komission ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
merkitystä, ja pahoittelee joidenkin 
jäsenvaltioiden laiminlyöntejä, jotka ovat 
liittyneet unionin 
ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon ja noudattamisen 
valvontaan;
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Or. el

Tarkistus 24
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että komission olisi
valvottava tarkemmin unionin 
ympäristölainsäädännön noudattamista ja 
täytäntöönpanoa menettelyn kaikissa 
vaiheissa, eikä ainoastaan silloin, kun 
lopullinen päätös on tehty;

Or. fr

Tarkistus 25
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että ympäristövaikutusten 
arviointia ja strategista 
ympäristövaikutusten arviointia koskevien 
direktiivien sekä luontotyyppi- ja 
lintudirektiivien asiamukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
tarvitaan uusia tiukempia ohjeita asiasta 
vastaavan parlamentin valiokunnan 
suositusten pohjalta, sekä toteaa, että 
vetoomusvaliokunta työskentelee 
mielellään yhdessä tämän valiokunnan 
kanssa varmistaakseen, että kansalaisten 
huolenaiheet otetaan paremmin huomioon 
tulevassa ympäristöalan toiminnassa;

13. katsoo, että komission on 
varmistettava ympäristövaikutusten 
arviointia ja strategista 
ympäristövaikutusten arviointia koskevien 
direktiivien sekä luontotyyppi- ja 
lintudirektiivien asiamukainen 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa asiasta 
vastaavan parlamentin valiokunnan 
suositusten pohjalta, sekä toteaa, että 
vetoomusvaliokunta työskentelee 
mielellään yhdessä tämän valiokunnan 
kanssa varmistaakseen, että kansalaisten 
huolenaiheet otetaan paremmin huomioon 
tulevassa ympäristöalan toiminnassa;

Or. fr
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Tarkistus 26
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että monissa tapauksissa 
vetoomuksissa paljastetaan ongelmia, jotka 
liittyvät EU:n lainsäädännön saattamiseen
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanoon, ja myöntää, että 
rikkomismenettelyjen käynnistäminen ei 
välttämättä tarjoa kansalaisille välittömiä 
ratkaisuja heidän ongelmiinsa;

19. muistuttaa, että monissa tapauksissa 
vetoomuksissa paljastetaan ongelmia, jotka 
liittyvät EU:n lainsäädännön saattamiseen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanoon, ja myöntää, että 
rikkomismenettelyjen käynnistäminen ei 
välttämättä tarjoa kansalaisille välittömiä 
ratkaisuja heidän ongelmiinsa; katsoo, että 
muita valvonta- ja painostuskeinoja 
voitaisiin kuitenkin käyttää;

Or. fr

Tarkistus 27
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tiiviimpi yhteistyö
jäsenvaltioiden kanssa on äärimmäisen 
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;

22. korostaa, että jäsenvaltioiden 
osallistuminen ja tiivis ja 
järjestelmällinen yhteistyö on äärimmäisen
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;

Or. fr
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Tarkistus 28
Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tiiviimpi yhteistyö 
jäsenvaltioiden kanssa on äärimmäisen 
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;

22. korostaa, että tiiviimpi yhteistyö 
jäsenvaltioiden kanssa on äärimmäisen 
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;

Or. en

Tarkistus 29
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että vetoomusvaliokunnan on 
luotava läheisemmät työskentelysuhteet 
jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten 
kansanedustuslaitosten vastaavien 
valiokuntien kanssa ja tehtävä 
tiedonhankintamatkoja, jotta edistettäisiin 
keskinäistä ymmärrystä EU-kysymyksiä 
koskevista vetoomuksista;

23. katsoo, että vetoomusvaliokunnan on 
luotava läheisemmät työskentelysuhteet 
jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten 
kansanedustuslaitosten vastaavien 
valiokuntien kanssa ja tehtävä 
tiedonhankintamatkoja, jotta edistettäisiin 
keskinäistä ymmärrystä EU-kysymyksiä 
koskevista vetoomuksista, ja päinvastoin, 
jotta saataisiin käsitys kansallisten 
vetoomusvaliokuntien moninaisista 
työskentelymenetelmistä, jotta Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunta voisi 
tehdä tiedostavasti kauaskantoisen 
päätöksen jonkin vetoomuksen 
hylkäämisestä toimivaltakysymysten 
vuoksi;
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Or. de

Tarkistus 30
Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että monet 
vetoomuksen esittäjät, jotka kääntyvät 
parlamentin puoleen korjatakseen 
ongelmia, jotka eivät kuulu EU:n 
toimivaltaan, kuten kansallisten 
tuomioistuinten päätösten täytäntöönpano 
sekä eri hallinnonalojen passiivisuus, ja 
pyrkii korjaamaan tämän tilanteen 
välittämällä kyseiset valitukset 
toimivaltaisille kansallisille tai alueellisille 
viranomaisille;

24. panee merkille, että monet 
vetoomuksen esittäjät, jotka kääntyvät 
parlamentin puoleen korjatakseen 
ongelmia, jotka eivät kuulu EU:n 
toimivaltaan, kuten kansallisten 
tuomioistuinten päätösten täytäntöönpano 
sekä eri hallinnonalojen passiivisuus, ja 
pyrkii korjaamaan tämän tilanteen 
välittämällä kyseiset valitukset 
toimivaltaisille kansallisille tai alueellisille 
viranomaisille; pitää myönteisenä 
parlamentin johdon pääosaston ja 
sisäasioiden pääosaston käyttöön ottamaa 
uutta menettelyä vetoomusten 
rekisteröimiseksi;

Or. en

Tarkistus 31
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että vetoomusten käsittelyn 
on oltava avointa siten, että sisäisesti 
parlamentin jäsenillä on suora pääsy 
vetoomusasiakirjoihin ePetition-
sovelluksen avulla ja ulkoisesti luodaan 
interaktiivinen portaali vetoomuksen 
tekijöitä varten;

25. korostaa, että vetoomusten käsittelyn 
on oltava avointa siten, että sisäisesti 
parlamentin jäsenillä on suora pääsy 
vetoomusasiakirjoihin ePetition-
sovelluksen avulla ja sisäistä menettelyä 
yksinkertaistetaan ja 
vetoomusvaliokunnan jäsenet sekä 
puheenjohtaja ja sihteeristö tekevät 
tiivistä yhteistyötä ja ulkoisesti luodaan 
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interaktiivinen portaali vetoomuksen 
tekijöitä varten;

Or. fr

Tarkistus 32
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että vetoomusten käsittelyn 
on oltava avointa siten, että sisäisesti 
parlamentin jäsenillä on suora pääsy 
vetoomusasiakirjoihin ePetition-
sovelluksen avulla ja ulkoisesti luodaan 
interaktiivinen portaali vetoomuksen 
tekijöitä varten;

25. huomauttaa, että vetoomusten 
käsittelyn on oltava avointa siten, että 
sisäisesti parlamentin jäsenillä on suora 
pääsy vetoomusasiakirjoihin ePetition-
sovelluksen avulla ja ulkoisesti luodaan 
interaktiivinen portaali vetoomuksen 
tekijöitä varten;

Or. el

Tarkistus 33
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että vetoomusten käsittelyn 
on oltava avointa siten, että sisäisesti 
parlamentin jäsenillä on suora pääsy 
vetoomusasiakirjoihin ePetition-
sovelluksen avulla ja ulkoisesti luodaan 
interaktiivinen portaali vetoomuksen 
tekijöitä varten;

25. korostaa, että vetoomusten käsittelyn 
on oltava avointa siten, että sisäisesti 
parlamentin jäsenillä on suora pääsy 
vetoomusasiakirjoihin ePetition-
sovelluksen avulla ja ulkoisesti luodaan 
interaktiivinen portaali vetoomuksen 
tekijöitä varten; katsoo, että jäsenillä on 
oltava ePetition-sovelluksessa pääsy myös 
niihin vetoomuksiin, joiden esittäjä tai 
esittäjät ovat halunneet esittää ne 
nimettöminä;

Or. fr
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Tarkistus 34
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa perustamaan välittömästi 
vetoomuksia varten internet-portaalin, 
jossa on saatavilla interaktiivinen 
vetoomuksen tekemisen malli, tarjotaan 
kansalaisille tietoa siitä, mitä parlamentille 
tehdyllä vetoomuksella voidaan saavuttaa, 
ilmoitetaan linkit muihin vaihtoehtoisiin 
oikaisukeinoihin EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla ja kuvaillaan mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti Euroopan unionin 
toimivaltuudet, jotta vältetään epäselvyydet 
unionin toimivallan ja jäsenvaltioiden 
toimivallan välillä;

26. kehottaa perustamaan välittömästi 
vetoomuksia varten internet-portaalin, 
jossa on saatavilla interaktiivinen 
vetoomuksen tekemisen malli, tarjotaan 
kansalaisille tietoa siitä, mitä parlamentille 
tehdyllä vetoomuksella voidaan saavuttaa, 
ilmoitetaan linkit muihin vaihtoehtoisiin 
oikaisukeinoihin EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla ja kuvaillaan mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti Euroopan unionin 
toimivaltuudet, jotta vältetään epäselvyydet 
unionin toimivallan ja jäsenvaltioiden 
toimivallan välillä; katsoo, että 
vaihtoehtoisesti olisi harkittava 
mahdollisuutta sisällyttää interaktiiviseen 
malliin sellainen pakollinen toimivaltaa 
koskeva kysymys, jossa voidaan rastittaa 
yksityiskohtainen toimivaltaluettelo; 

Or. de


