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Tarkistus 1
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
20 artiklan, jossa määritellään 
kansalaisuuden käsite,

Or. fr

Tarkistus 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEUT:n toisen osan 
Syrjintäkielto ja unionin kansalaisuus ja 
perusoikeuskirjan V luvun,

– ottaa huomioon SEUT:n toisen osan 
Syrjintäkielto ja unionin kansalaisuus ja 
perusoikeuskirjan III ja V luvun,

Or. en

Tarkistus 3
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEUT:n 45 artiklan, 
jossa turvataan työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, mikä merkitsee, että 
kaikki kansalaisuuteen perustuva 
jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä 
työsopimusten tekemisessä sekä 
palkkauksessa ja muissa työehdoissa 
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poistetaan,

Or. fr

Tarkistus 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3, 10 ja 11 artiklan 
sekä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 artiklan,

Or. en

Tarkistus 5
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/38/EY2 (jäljempänä vapaata 
liikkuvuutta koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella laillisesti ja 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/38/EY2 (jäljempänä 
vapaata liikkuvuutta koskeva direktiivi),

Or. el

Tarkistus 6
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen päätökset unionin 
kansalaisuudesta sekä henkilöiden 
vapaasta ja laillisesta liikkuvuudesta,

Or. el

Tarkistus 7
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston 18. elokuuta 2011 antaman 
ehdotuksen päätökseksi "Euroopan 
kansalaisten teemavuodesta 2013",

Or. fr

Tarkistus 8
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Tukholman ohjelman, 
jossa kansalaiset sijoitetaan unionin 
politiikkojen ytimeen vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alalla, ja jossa 
taataan moninaisuuden kunnioittaminen 
ja epäsuotuisimmassa asemassa olevien 
suojeleminen,

Or. fr
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Tarkistus 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin 
kansalaisilla on muun muassa oikeus 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella, äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
Euroopan parlamentin vaaleissa ja 
kunnallisvaaleissa siinä jäsenvaltiossa, 
jossa he asuvat, oikeus saada minkä 
tahansa jäsenvaltion diplomaatti- tai 
konsuliviranomaisilta suojelua 
kolmannessa maassa ja oikeus vedota 
Euroopan parlamenttiin ja kääntyä 
Euroopan oikeusasiamiehen, unionin 
toimielinten ja neuvoa-antavien elinten 
puoleen jollakin perussopimusten kielellä2,

A. ottaa huomioon, että unionin 
kansalaisilla on – mahdollisista 
toimintarajoitteistaan huolimatta – muun 
muassa oikeus liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella, äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 
vaaleissa ja kunnallisvaaleissa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, oikeus 
saada minkä tahansa jäsenvaltion 
diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta 
suojelua kolmannessa maassa ja oikeus 
vedota Euroopan parlamenttiin ja kääntyä 
Euroopan oikeusasiamiehen, unionin 
toimielinten ja neuvoa-antavien elinten 
puoleen jollakin perussopimusten kielellä2,

Or. hu

Tarkistus 10
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että liikkumisvapaus 
sisältyy luontaisena osana 
ihmisoikeuksien ja unionin 
kansalaisuuden käsitteisiin ja on yksi 
perusoikeuksista ja -vapauksista, jotka 
tunnustetaan unionin kansalaisille 
perussopimuksissa;

Or. el



AM\889626FI.doc 7/104 PE480.601v01-00

FI

Tarkistus 11
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan 
unionin kansalaisuuden käsitettä ja siitä 
johtuvia oikeuksia;

B. ottaa huomioon, että vuonna 1992 
tehdyllä Maastrichtin sopimuksella 
EU:ssa otettiin käyttöön kansalaisuuden 
käsite, jonka nojalla kaikki unionin 
kansalaiset saivat perusoikeuden liikkua 
ja oleskella vapaasti unionissa, että 
vuonna 1997 tehdyllä Amsterdamin 
sopimuksella vahvistettiin unionin 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, että 
Lissabonin sopimus on kansalaisten etuja 
edistävä väline niiden uusien oikeuksien 
ansiosta, joita siinä luodaan tai 
vahvistetaan, kuten eurooppalainen 
kansalaisaloite ja perusoikeuskirjaan 
merkityt henkilökohtaiset oikeudet;

Or. fr

Tarkistus 12
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia 
oikeuksia;

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin ja selvitettiin 
yksityiskohtaisesti Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia 
oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia 
oikeuksia;

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja sen 
johdannaisoikeuksia sekä muun muassa 
miesten ja naisten yhtäläisiä oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 14
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia 
oikeuksia;

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia 
oikeuksia vahvistamalla Euroopan 
unionin asemaa ja imagoa kansalaisten 
oikeuksien puolustajana, tarjoamalla 
oikeudellisia keinoja kannustaa 
kansalaisten aktiivista osallistumista sekä 
suojelemalla kansalaisiin nähden 
vastuuvelvollisen Euroopan parlamentin 
uusia toimivaltuuksia;

Or. en

Tarkistus 15
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
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kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia 
oikeuksia;

kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia 
oikeuksia; 
katsoo, että näiden oikeuksien 
toteutumista on joudutettava myös 
oikeuskäytännön avulla;

Or. de

Tarkistus 16
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että unionin kansalaisuus 
antaa oikeuksia mutta myös 
velvollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 17
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. koska EU:n kansalaisuus antaa 
ihmiselle erityisen aseman Euroopan 
yhdentymisprosessin poliittisena 
osanottajana ja takaa yhtäläisen aseman 
jokaiselle kansalaisuuteen katsomatta;

Or. lt

Tarkistus 18
Rainer Wieland

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

B a. panee tyytyväisenä merkille 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusoikeuskirjan 
51 artiklan tulkinnassa, jota korostetaan 
ERT-oikeuskäytännössä siten, että 
jäsenvaltioiden elinten on oltava sidottuja 
unionin ensisijaisiin perusoikeuksiin 
myös silloin, kun ne haluavat rajoittaa 
SEUT-sopimuksella määrättyjä 
perusoikeuksia kansallisten 
toimenpiteiden avulla;

Or. de

Tarkistus 19
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että tämä osoittaa, että EU 
pyrkii sijoittamaan kansalaiset 
toimintansa ytimeen ja toimimaan 
vapauden, oikeuden ja oikeuksien alueen 
luomiseksi kaikille EU:n kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 20
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen hyödyttää konkreettisesti 
EU:n kansalaisia mutta myös EU:n 
kokonaistaloutta;
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Or. en

Tarkistus 21
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että seitsemän vuotta vapaata 
liikkuvuutta koskevan direktiivin 
voimaantulon jälkeen sen saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanossa on edelleen liian paljon 
ongelmia; ottaa huomioon, että suurin osa 
valituksista koskee maahantulo-oikeutta, 
oikeutta oleskella yli kolme kuukautta, 
oleskeluluvan voimassaoloa, 
oleskeluoikeuden säilyttämistä ja pysyvää 
oleskeluoikeutta sekä perheenjäsenten
oikeuksia;

C. katsoo, että seitsemän vuotta vapaata 
liikkuvuutta koskevan direktiivin 
voimaantulon jälkeen sen saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanossa on edelleen liian paljon 
ongelmia; ottaa huomioon, että suurin osa 
valituksista koskee unionin kansalaisten 
maahantulo-oikeutta, oikeutta oleskella yli 
kolme kuukautta, oleskeluluvan 
voimassaoloa, oleskeluoikeuden 
säilyttämistä ja pysyvää oleskeluoikeutta 
sekä heidän perheenjäseniensä oikeuksia;

Or. fr

Tarkistus 22
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että Euroopan komission 
kansalaisuutta koskevaan kertomukseen, 
jonka tavoitteena on poistaa 
kansalaisuutta koskevan oikeuden 
käyttämiseen liittyvät lukuisat esteet, 
sisältyvät 25 ehdotusta ovat konkreettisia 
toimia, joiden avulla voidaan vähentää 
turhia kustannuksia ja lisätä siten 
unionin kansalaisten ostovoimaa, mikä on 
kriisiaikana erityisen tärkeää;

Or. fr
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Tarkistus 23
Tatjana Ždanoka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että monet kansalaiset 
yliarvioivat vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin soveltamisalan, erityisesti 
anoessaan oikeuksia perheenjäsenille, 
jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, ja heidän on vaikea 
ymmärtää, että direktiiviä ei sovelleta, kun 
he oleskelevat omassa jäsenvaltiossaan, 
mikä on selvä poikkeama;

D. katsoo, että monien kansalaisten on 
vaikea ymmärtää, että direktiiviä ei 
sovelleta, kun he oleskelevat omassa 
jäsenvaltiossaan, mikä on selvä poikkeama;

Or. en

Tarkistus 24
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että monet kansalaiset 
yliarvioivat vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin soveltamisalan, erityisesti 
anoessaan oikeuksia perheenjäsenille, jotka 
ovat kolmansien maiden kansalaisia, ja 
heidän on vaikea ymmärtää, että 
direktiiviä ei sovelleta, kun he oleskelevat 
omassa jäsenvaltiossaan, mikä on selvä 
poikkeama;

D. katsoo, että monet kansalaiset eivät ole 
tietoisia kaikista niihin oikeuksiinsa 
liittyvistä tekijöistä, joita puolustetaan 
vapaata liikkuvuutta koskevassa 
direktiivissä, erityisesti anoessaan 
oikeuksia perheenjäsenille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia;

Or. fr

Tarkistus 25
Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. pahoittelee, että ainoastaan 
16 jäsenvaltiota 27:stä on muuttanut tai 
ilmoittanut aikovansa muuttaa 
lainsäädäntöään vapaasta liikkuvuudesta 
annetun direktiivin asianmukaiseksi 
täytäntöön panemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon lokakuussa 2011 
hyväksymänsä päätöslauselman 
vammaisten liikkuvuudesta ja 
osallistamisesta1a, jossa parlamentti totesi 
selvästi, että vammaisiin kohdistuu 
rajoitteita, jotka koskevat sekä 
liikkumisvapautta että oikeutta saada 
palveluja, tavaroita ja tietoa;
__________________
1a P7_TA(2011)0453.

Or. hu

Tarkistus 27
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Ranskan vuonna 2010 
toimeenpanema romanien karkotus ei

F. katsoo, että komission 
perussopimuksien vartijana esittämä 
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ollut kiistanalaista ainoastaan 
perusoikeuksien näkökulmasta vaan myös 
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 
kannalta ja kansalaisuuteen, rotuun ja 
etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän 
vuoksi;

kehotus palata järjestykseen liittyen 
Ranskan vuonna 2010 toimeenpanemaan
romanien karkotukseen osoittautui 
hyödylliseksi, ei ainoastaan 
perusoikeuksien näkökulmasta vaan myös 
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 
kannalta ja kansalaisuuteen, rotuun ja 
etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän 
vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Ranskan vuonna 2010 
toimeenpanema romanien karkotus ei ollut 
kiistanalaista ainoastaan perusoikeuksien 
näkökulmasta vaan myös vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden kannalta ja 
kansalaisuuteen, rotuun ja etniseen 
alkuperään perustuvan syrjinnän vuoksi;

F. katsoo, että Ranskan vuonna 2010 
toimeenpanema romanien karkotus ei ollut 
kiistanalaista ainoastaan perusoikeuksien 
näkökulmasta vaan myös vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden kannalta ja 
kansalaisuuteen, sukupuoleen, rotuun ja 
etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 29
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen; katsoo, että tällaiset 

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen;
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toimet voivat johtaa työntekijöiden 
hyväksikäyttöön, laittomaan työntekoon ja 
sosiaalietuuksien saamatta jäämiseen;

Or. es

Tarkistus 30
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen; katsoo, että tällaiset 
toimet voivat johtaa työntekijöiden 
hyväksikäyttöön, laittomaan työntekoon ja 
sosiaalietuuksien saamatta jäämiseen;

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen;

Or. fr

Tarkistus 31
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen; katsoo, että tällaiset 
toimet voivat johtaa työntekijöiden 
hyväksikäyttöön, laittomaan työntekoon ja 
sosiaalietuuksien saamatta jäämiseen;

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen; katsoo, että tällaiset 
taloudellisista syistä perusteettomat toimet 
voivat johtaa työntekijöiden 
hyväksikäyttöön, laittomaan työntekoon ja 
sosiaalietuuksien saamatta jäämiseen;
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Or. en

Tarkistus 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen; katsoo, että tällaiset 
toimet voivat johtaa työntekijöiden 
hyväksikäyttöön, laittomaan työntekoon ja 
sosiaalietuuksien saamatta jäämiseen;

G. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot 
ovat päättäneet ottaa käyttöön 
siirtymäkauden järjestelyjä tai jatkaa niiden 
soveltamista rajoittaakseen Romanian ja 
Bulgarian kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoilleen; katsoo, että tällaiset 
toimet voivat johtaa työntekijöiden 
hyväksikäyttöön, laittomaan työntekoon ja 
sosiaalietuuksien saamatta jäämiseen, millä 
on ankarampia seurauksia naisten kuin 
miesten kannalta;

Or. en

Tarkistus 33
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti hyväksyi 15. joulukuuta 2011 
päätöslauselman, joka koskee 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
Euroopan unionissa1 ja jossa korostetaan 
romanialaisten ja bulgarialaisten 
työntekijöiden oikeuksia 
yhteismarkkinoilla;
__________________
1 P7_TA(2011)0587.

Or. en
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Tarkistus 34
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että vapaa liikkuvuus tai 
työntekijöiden vapaaehtoinen liikkuvuus 
sääntelee tai edistää monenlaisten 
oikeuksien käyttämistä, joita unionin 
lainsäädännössä on kansalaisille annettu; 
niinpä vapaan liikkuvuuden 
helpottaminen saattaa myös vahvistaa 
kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää 
täysimääräisesti yhtenäismarkkinoita ja 
edistää samalla kasvua keskeisellä 
tavalla;

Or. fr

Tarkistus 35
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. arvelee, että oikeus liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
mahdollistaa unionin yhdentymiseen 
liittyvien arvojen paremman 
ymmärtämisen ainoastaan, jos unioni ja 
jäsenvaltiot toteuttavat sen yhteydessä 
konkreettisia toimia tiedottamisen, 
koulutuksen, tutkintotodistuksien 
tunnustamisen ja työntekijöiden 
liikkuvuuden (kausityöntekijät, 
rajatyöntekijät, lähetetyt työntekijät, 
yrityksen kotipaikan siirron vuoksi 
siirtymään joutuneet työntekijät ja niin 
edelleen) alalla;
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Or. fr

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että samaa 
sukupuolta olevat parit kohtaavat lukuisia 
vaikeuksia muuttaessaan EU:n 
jäsenvaltiosta toiseen, koska samaa 
sukupuolta olevien henkilöiden 
parisuhteen asemaa ei tunnusteta 
vastavuoroisesti kaikkialla EU:ssa;

Poistetaan.

Or. lt

Tarkistus 37
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että samaa sukupuolta 
olevat parit kohtaavat lukuisia vaikeuksia 
muuttaessaan EU:n jäsenvaltiosta toiseen, 
koska samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden parisuhteen asemaa ei 
tunnusteta vastavuoroisesti kaikkialla 
EU:ssa;

H. ottaa huomioon, että monet kansalaiset 
kohtaavat lukuisia vaikeuksia muuttaessaan 
EU:n jäsenvaltiosta toiseen, koska eri 
järjestelmissä myönnettyjä siviilisäätyä 
koskevia asiakirjoja ei tunnusteta 
vastavuoroisesti;

Or. it

Tarkistus 38
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että useissa 
vetoomuksissa tuotiin esiin 
sosiaalietuuksien saamiseen liittyviä 
ongelmia, jotka koskivat enimmäkseen 
yhteistyön puutetta kansallisten 
viranomaisten taholta, 
yhteenlaskemisperiaatteen virheellistä 
soveltamista, sovellettavia sääntöjä 
koskevien asianmukaisten tietojen 
toimittamatta jättämistä tai tapausten 
vaikeaselkoista hallinnollista käsittelyä;

I. ottaa huomioon, että useissa 
vetoomuksissa tuotiin esiin 
sosiaalietuuksien saamiseen liittyviä 
ongelmia, jotka koskivat enimmäkseen 
yhteistyön puutetta kansallisten 
viranomaisten taholta,
yhteenlaskemisperiaatteen virheellistä 
soveltamista useissa jäsenvaltioissa 
maksettavien etuuksien yhteydessä, 
sovellettavia sääntöjä koskevien 
asianmukaisten tietojen toimittamatta 
jättämistä tai tapausten vaikeaselkoista 
hallinnollista käsittelyä;

Or. fr

Tarkistus 39
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että useissa 
vetoomuksissa tuotiin esiin 
sosiaalietuuksien saamiseen liittyviä 
ongelmia, jotka koskivat enimmäkseen 
yhteistyön puutetta kansallisten 
viranomaisten taholta, 
yhteenlaskemisperiaatteen virheellistä 
soveltamista, sovellettavia sääntöjä 
koskevien asianmukaisten tietojen 
toimittamatta jättämistä tai tapausten 
vaikeaselkoista hallinnollista käsittelyä;

I. ottaa huomioon, että useissa 
vetoomuksissa tuotiin esiin yhteisten 
arvojen suojeluun, kuten muun muassa 
sosiaalietuuksien saamiseen, liittyviä 
ongelmia, jotka koskivat enimmäkseen 
yhteistyön puutetta kansallisten 
viranomaisten taholta, 
yhteenlaskemisperiaatteen virheellistä 
soveltamista, sovellettavia sääntöjä 
koskevien asianmukaisten tietojen 
toimittamatta jättämistä tai tapausten 
vaikeaselkoista hallinnollista käsittelyä;

Or. en

Tarkistus 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että useissa 
vetoomuksissa tuotiin esiin 
sosiaalietuuksien saamiseen liittyviä 
ongelmia, jotka koskivat enimmäkseen 
yhteistyön puutetta kansallisten 
viranomaisten taholta, 
yhteenlaskemisperiaatteen virheellistä 
soveltamista, sovellettavia sääntöjä 
koskevien asianmukaisten tietojen 
toimittamatta jättämistä tai tapausten 
vaikeaselkoista hallinnollista käsittelyä;

I. ottaa huomioon, että useissa 
vetoomuksissa tuotiin esiin 
sosiaalietuuksien saamiseen liittyviä 
ongelmia, jotka koskivat enimmäkseen 
yhteistyön puutetta kansallisten 
viranomaisten taholta, 
yhteenlaskemisperiaatteen virheellistä 
soveltamista, sukupuolten tasa-arvoa, 
sovellettavia sääntöjä koskevien 
asianmukaisten tietojen toimittamatta 
jättämistä tai tapausten vaikeaselkoista 
hallinnollista käsittelyä;

Or. en

Tarkistus 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että sen lisäksi, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen 
21. heinäkuuta 2011 antamassa 
tuomiossa[1] vahvistetaan EU:n 
kansalaisten oikeuksia muuttaa muihin 
EU:n jäsenvaltioihin ja nauttia 
sosiaaliturvaa, siinä lisätään tietoisuutta 
naisten epäsuotuisasta asemasta 
sosiaaliturvan saamiseen nähden;
[1] Katso Lucy Stewart v. Secretary of 
State for Work and Pensions, 
asia C-503/09.

Or. en

Tarkistus 42
Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että Bolognan prosessi, jolla 
yleistetään korkeakouluopintojen 
suorittamisen vahvistavia 
tutkintotodistuksia, on askel kohti 
tutkintotodistuksien helpompaa 
tunnustamista;

Or. fr

Tarkistus 43
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon ongelmat, jotka liittyvät 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun direktiivin 2005/36/EY 
puutteelliseen täytäntöönpanoon 
(korvaavat toimenpiteet, täydentävien 
asiakirjojen pyytäminen, isäntäjäsenvaltion 
perusteettomat kielteiset päätökset, 
kohtuuttomat viivästykset hakemusten 
käsittelyssä, yksityiskohtaisten 
kielikokeiden järjestelmällinen 
määrääminen) ja jotka asettavat 
huomattavan esteen kansalaisten 
oikeuksien harjoittamiselle koko EU:ssa;

J. ottaa huomioon ongelmat, jotka liittyvät 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun direktiivin 2005/36/EY 
puutteelliseen täytäntöönpanoon 
(korvaavat toimenpiteet, täydentävien 
asiakirjojen pyytäminen, isäntäjäsenvaltion 
perusteettomat kielteiset päätökset, 
kohtuuttomat viivästykset hakemusten 
käsittelyssä, yksityiskohtaisten 
kielikokeiden järjestelmällinen 
määrääminen) ja jotka asettavat 
huomattavan esteen kansalaisten 
oikeuksien harjoittamiselle koko EU:ssa 
eväten siten kansalaisilta sosiaalisen 
koheesion tuottamat edut;

Or. en

Tarkistus 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittäjät toivat voimakkaasti esiin 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän 
Saksan lastensuojeluviranomaisena
toimivan nuorisoviraston (Jugendamt) 
tapauksessa, sillä saatujen vetoomusten 
perusteella se syrjii muita kuin saksalaisia 
puolisoita seka-avioliitoissa;

K. ottaa huomioon, että jotkut 
vetoomuksen esittäjät toivat voimakkaasti 
esiin kansallisuuteen perustuvan syrjinnän; 
ottaa huomioon, että Saksan 
lastensuojeluviranomaisena toimiva 
nuorisovirasto (Jugendamt) on 
toimintansa riippumattomuuden vuoksi 
tietyissä tapauksissa osallisena ongelmiin, 
joita ulkomaalaiset eronneet vanhemmat 
kohtaavat halutessaan lähteä Saksasta 
lastensa kanssa;

Or. fr

Tarkistus 45
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittäjät toivat voimakkaasti esiin 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän
Saksan lastensuojeluviranomaisena
toimivan nuorisoviraston (Jugendamt) 
tapauksessa, sillä saatujen vetoomusten 
perusteella se syrjii muita kuin saksalaisia 
puolisoita seka-avioliitoissa;

K. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittäjät syyttivät Saksan 
lastensuojeluviranomaisena toimivia 
nuorisovirastoja (Jugendämter) muiden 
kuin saksalaisten puolisoiden syrjinnästä
seka-avioliitoissa;

Or. de

Tarkistus 46
Jarosław Leszek Wałęsa

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

K a. ottaa huomioon, että monien 
vetoomuksien esittäjinä oli vammaisia 
henkilöitä: he kohtaavat päivittäin 
lukuisia esteitä, jotka estävät heitä 
hyödyntämästä EU:n kansalaisten 
oikeuksia, kuten normaalia osallistumista 
opetukseen, vakuutuksen hankkimista tai 
julkisen liikenteen järjestelyjen 
hyödyntämistä; kiinnittää huomiota 
siihen, että EU:ssa on otettava käyttöön 
johdonmukainen järjestelmä, jolla 
määritellään vammaisuuden aste ja jonka 
puute saattaa usein johtaa sosiaaliseen 
syrjäytymiseen;

Or. en

Tarkistus 47
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että jokaisella 
unionin kansalaisella, joka joutuu
tuomioistuinkäsittelyyn jossakin 
jäsenvaltiossa, on puolustautuakseen 
oikeus tutustua omalle äidinkielelleen 
käännettyihin asiakirjoihin, jotta 
vältetään kieleen perustuva syrjintä ja 
varmistetaan erityisesti, että jokainen 
kansalainen on tietoinen hänen 
tapauksessaan noudatetuista 
oikeudellisista menettelyistä juridisesti 
hyväksyttävässä määräajassa;

Or. fr

Tarkistus 48
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että suurimmat esteet unionin 
kansalaisuuden harjoittamiseen johtuvat 
siitä, etteivät ihmiset tiedä oikeuksistaan 
unionin kansalaisena ja että selkeästi 
jäsennellyt ja laajalti tunnetut 
tietopalvelut puuttuvat; katsoo, että tästä 
syystä unionin kansalaisuus -aiheen 
yhteydessä on aivan ensisijaisesti 
välitettävä kansalaisille tietoa heidän 
oikeuksistaan laajasti, voimakkaasti ja
tehokkaasti ja tällä tavoin poistettava 
pysyvästi kansalaisten ja toimielinten 
välinen kuilu; katsoo, että tämän vuoksi 
komission on toimenpiteillään kaikkein 
ensimmäiseksi pyrittävä vahvistamaan 
unionin kansalaisuutta tällä ongelma-
alueella, ja tähän on myönnettävä 
riittävät budjettivarat;

Or. de

Tarkistus 49
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. katsoo, että jäsenvaltioiden 
hallituksille on monessa suhteessa 
annettava enemmän vastuuta kaikkien 
jäljellä olevien oikeudellisten ja 
hallinnollisten esteiden poistamiseksi 
unionin kansalaisoikeuksien 
harjoittamisesta, etenkin kun on kyse 
oikeuksien tiedottamisesta Euroopan 
unionin kansalaisille;

Or. de
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Tarkistus 50
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pyytää 
komissiota varmistamaan, että katsauksen 
mukaiset lainsäädäntötoimet ja muut kuin 
lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 
jäsenvaltiot poistavat esteet näiden 
oikeuksien harjoittamiselta;

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pyytää 
komissiota varmistamaan, että katsauksen 
mukaiset lainsäädäntötoimet ja muut kuin 
lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 
jäsenvaltiot poistavat ristiriidat 
kansallisten lakien luomien esteiden 
väliltä, koska ne estävät näiden oikeuksien 
harjoittamisen;

Or. hu

Tarkistus 51
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pyytää 
komissiota varmistamaan, että katsauksen 
mukaiset lainsäädäntötoimet ja muut kuin 
lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pahoittelee 
kuitenkin, että monet EU:n kansalaiset 
eivät vieläkään ole perehtyneitä EU:n 
kansalaisuuteen liittyviin oikeuksiinsa 
eivätkä siten voi täysin hyödyntää niitä; 
pyytää komissiota varmistamaan, että 
katsauksen mukaiset lainsäädäntötoimet ja 
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jäsenvaltiot poistavat esteet näiden 
oikeuksien harjoittamiselta;

muut kuin lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 
jäsenvaltiot poistavat esteet näiden 
oikeuksien harjoittamiselta;

Or. en

Tarkistus 52
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pyytää 
komissiota varmistamaan, että katsauksen 
mukaiset lainsäädäntötoimet ja muut kuin 
lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 
jäsenvaltiot poistavat esteet näiden 
oikeuksien harjoittamiselta;

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pyytää 
komissiota varmistamaan, että katsauksen 
mukaiset lainsäädäntötoimet ja muut kuin 
lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 
jäsenvaltiot poistavat esteet näiden 
oikeuksien harjoittamiselta ja ottavat 
samanaikaisesti käyttöön hallinnollisia 
toimia, joilla helpotetaan niiden 
harjoittamista;

Or. en

Tarkistus 53
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 1. pitää myönteisenä katsausta Euroopan 
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unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pyytää 
komissiota varmistamaan, että katsauksen 
mukaiset lainsäädäntötoimet ja muut kuin 
lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että 
jäsenvaltiot poistavat esteet näiden 
oikeuksien harjoittamiselta;

unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, 
jossa asetetaan tavoitteeksi unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, 
ja siihen sisältyviä ehdotuksia; pyytää 
komissiota varmistamaan, että katsauksen 
mukaiset lainsäädäntötoimet ja muut kuin 
lainsäädäntötoimet esitetään 
mahdollisimman pian ja hyväksytään, jotta 
varmistetaan, että Euroopan unionin 
kansalaisoikeudet toteutuvat ja että kaikki 
jäsenvaltiot poistavat esteet näiden 
oikeuksien kokonaisvaltaiselta
harjoittamiselta;

Or. en

Tarkistus 54
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää tärkeänä sen korostamista, että 
toimenpiteet, joilla pyritään poistamaan 
esteet EU:n kansalaisten oikeuksien 
harjoittamiselta, eivät saa olla kulloinkin 
kyseessä olevan jäsenvaltion 
perustuslakiin tai yksityis- tai 
rikosoikeuteen sisältyvien säännösten 
vastaisia;

Or. hu

Tarkistus 55
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
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nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille 
enemmän tietoa vetoomusoikeudesta 
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
kautta;

nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tiedottamaan voimakkaammin 
ja aktiivisemmin vetoomusoikeudesta 
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
kautta sekä käyttämällä internetiä;

Or. de

Tarkistus 56
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille
enemmän tietoa vetoomusoikeudesta
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
kautta;

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden jakamaan tiiviimmin
kansalaisille suunnattua tietoa heidän
vetoomusoikeudestaan erityisesti 
jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan 
parlamentin tiedotustoimistojen kautta; 
vaatii komissiota lisäksi tiedottamaan 
vetoomusoikeudesta nykyistä tiiviimmin –
jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
monet kansalaiset – myös jäsenvaltioiden 
edustustojen, hajautettujen tietoverkkojen 
(esim. Europe Direct) ja kaikkien 
komission ja Euroopan parlamentin 
kanssa yhteistyötä tekevien järjestöjen 
(esim. työmarkkinaosapuolet ja muut 
etujärjestöt) kautta;

Or. de

Tarkistus 57
Zoltán Bagó
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille 
enemmän tietoa vetoomusoikeudesta 
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
kautta;

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille 
enemmän tietoa, perusteluita ja selityksiä 
vetoomusoikeudesta erityisesti 
jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan 
parlamentin tiedotustoimistojen kautta;

Or. hu

Tarkistus 58
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille 
enemmän tietoa vetoomusoikeudesta 
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
kautta;

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille 
enemmän tietoa vetoomusoikeudesta 
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
kautta parhaiden käytäntöjen jakamiseksi;

Or. en

Tarkistus 59
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille 
enemmän tietoa vetoomusoikeudesta 
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
kautta;

2. panee merkille, että vaikka 
perussopimuksissa määrätään 
nimenomaisesti oikeudesta vedota 
Euroopan parlamenttiin, tätä oikeutta ei 
tunneta tai käytetä riittävästi, ja kehottaa 
sen tähden tarjoamaan kansalaisille 
enemmän tietoa vetoomusoikeudesta 
erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien 
Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen 
ja kansallisten oikeusasiamiesten 
verkoston kautta;

Or. bg

Tarkistus 60
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että jokainen kansalainen, 
joko luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka asuu tai jolla on 
rekisteröity toimipaikka jossakin unionin 
jäsenvaltiossa, voi vedota EU:n 
toimielimiin yhdellä perussopimuksissa 
määrätyistä virallisista kielistä, ja hänelle 
on vastattava samalla kielellä;

Or. el

Tarkistus 61
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 3. katsoo, että eurooppalainen 
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kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä
koskevien tietojen antamisessa 
kansalaille;

kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita ottamaan tosiasiallisesti 
käyttöön kaikki eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta annetun asetuksen
keskeiset käytännölliset ja hallinnolliset 
osatekijät ajoissa ja siten, että kaikki 
Euroopan unionin kansalaiset voivat 
täysimääräisesti hyödyntää tätä välinettä;

Or. en

Tarkistus 62
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 
kansalaisille;

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin ja toimimaan tehokkaasti 
tätä uutta välinettä koskevien tietojen 
antamisessa kansalaisille;

Or. hu

Tarkistus 63
Angelika Werthmann
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 
kansalaisille;

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisesti
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
selvästi aktiivisemman roolin tätä uutta 
välinettä koskevien tietojen antamisessa ja 
viestinnän toteuttamisessa kansalaisille;

Or. de

Tarkistus 64
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 
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kansalaisille; kansalaisille; katsoo myös, että 
vetoomusvaliokunta, jolle on kertynyt 
kokemuksia välittömässä suhteessa 
kansalaisiin, on kykenevä toteuttamaan 
unionin kansalaisaloitteista vastaavien 
tahojen julkiset kuulemistilaisuudet 
säädöksen 11 artiklan mukaisesti 
riippumatta siitä, onko vaadittu 
allekirjoituksien määrä saavutettu;

Or. fr

Tarkistus 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 
kansalaisille;

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 
kansalaisille sekä varmistamaan tietojen 
tasavertaisen ja esteettömän saatavuuden;

Or. hu

Tarkistus 66
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 
kansalaisille;

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 
kansalaisille; ehdottaa, että Euroopan 
komissio laatii vetoomusvaliokunnalle 
kertomuksen eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen täytäntöönpanosta;

Or. bg

Tarkistus 67
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti täytäntöön 
ja vaatii erityisesti Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
aktiivisen roolin tätä uutta välinettä 
koskevien tietojen antamisessa 

3. katsoo, että eurooppalainen 
kansalaisaloite, joka tulee voimaan 
1. huhtikuuta 2012, on ensimmäinen 
rajatylittävän osallistavan demokratian 
väline ja tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden osallistua aktiivisemmin 
unionin politiikkojen ja lainsäädännön 
laatimiseen; kehottaa panemaan 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen tehokkaasti, avoimesti 
ja vastuuvelvollisuutta noudattaen
täytäntöön ja vaatii erityisesti Euroopan 
unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita 
ottamaan aktiivisen roolin tätä uutta 
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kansalaisille; välinettä koskevien tietojen antamisessa 
kansalaisille sekä erityisesti 
hyödyntämään "Euroopan kansalaisten 
teemavuotta" tietoisuuden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että kansalaisuuden 
hankkimisen esteiden ja kansalaisuuden 
menettämiseen liittyvien rajoituksien 
poistaminen sekä kansalaisten suorempi 
osallistaminen unionin poliittisten 
puolueiden ja kansalaisaloitteen 
välityksellä ovat ratkaisevassa asemassa 
olevia toimia, jotta saavutetaan 
"enemmän" Eurooppaa ja demokratian 
ydin;

Or. en

Tarkistus 69
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että muussa kuin 
alkuperäjäsenvaltiossaan asuvien unionin 
kansalaisten aktiivinen ja passiivinen 
äänioikeus sekä Euroopan parlamentin 
vaaleissa että kunnallisvaaleissa on 
unionin kansalaisuuden näkyvin 
poliittinen oikeus eri jäsenvaltioissa 
työskenteleville ja matkusteleville 
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kansalaisille ja että oikeuden 
harjoittamisesta on tästä syystä poistettava 
kaikki syrjivät ja hankaloittavat 
muodollisuudet; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään kohdennettujen 
tiedotuskampanjoiden avulla kyseisen 
oikeuden yleistä tietämystä kansalaisten 
keskuudessa kulloistenkin vaalien edellä;

Or. de

Tarkistus 70
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota, kun se laatii 
vuotuisen kertomuksensa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanosta, keskittymään sekä 
perusoikeuskirjan soveltamiseen että 
kaikkien perusoikeuksiin liittyvien 
perussopimusten artiklojen soveltamiseen 
ja perusoikeuksien tilaan Euroopan 
unionissa; pyytää komissiota 
sisällyttämään tähän kertomukseen 
yksityiskohtaisempia tietoja asioista, joita 
kansalaiset ovat tuoneet komission tietoon, 
sen tavasta hoitaa ne ja sen toteuttamista 
konkreettisista seurantatoimista;

4. kehottaa komissiota, kun se laatii 
vuotuisen kertomuksensa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanosta, keskittymään sekä 
perusoikeuskirjan soveltamiseen että 
kaikkien perusoikeuksiin liittyvien 
perussopimusten artiklojen soveltamiseen 
ja perusoikeuksien tilaan Euroopan 
unionissa; pyytää komissiota 
sisällyttämään tähän kertomukseen 
yksityiskohtaisempia tietoja
perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta 
jäsenvaltioissa niiden soveltaessa unionin 
oikeutta ja asioista, joita kansalaiset ovat 
tuoneet komission tietoon, sen tavasta 
hoitaa ne ja sen toteuttamista 
konkreettisista seurantatoimista; 

Or. fr

Tarkistus 71
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota, kun se laatii 
vuotuisen kertomuksensa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanosta, keskittymään sekä 
perusoikeuskirjan soveltamiseen että 
kaikkien perusoikeuksiin liittyvien 
perussopimusten artiklojen soveltamiseen 
ja perusoikeuksien tilaan Euroopan 
unionissa; pyytää komissiota 
sisällyttämään tähän kertomukseen 
yksityiskohtaisempia tietoja asioista, joita 
kansalaiset ovat tuoneet komission tietoon, 
sen tavasta hoitaa ne ja sen toteuttamista 
konkreettisista seurantatoimista;

4. kehottaa komissiota, kun se laatii 
vuotuisen kertomuksensa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanosta, keskittymään sekä 
perusoikeuskirjan soveltamiseen että 
kaikkien perusoikeuksiin liittyvien 
perussopimusten artiklojen soveltamiseen 
ja perusoikeuksien tilaan Euroopan 
unionissa; pyytää komissiota 
sisällyttämään tähän kertomukseen 
yksityiskohtaisempia tietoja asioista, joita 
kansalaiset ovat tuoneet komission tietoon, 
sen tavasta hoitaa ne ja sen toteuttamista 
konkreettisista seurantatoimista 
vastatakseen unionin kansalaisten 
oikeudellista varmuutta koskeviin 
odotuksiin;

Or. en

Tarkistus 72
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön selkeitä ja avoimia kriteerejä, 
joita sovelletaan työntekijöiden vapaaseen 
liikkuvuuteen kohdistuvien esteiden 
asettamiseen tai ylläpitämiseen, 
väärinkäytöksien välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 73
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia varmistamaan, että 
asetuksessa 1049/20011 säädetty oikeus 
tutustua asiakirjoihin, joka on tärkeä 
Euroopan unionin kansalaisten oikeus, 
taataan lisäämällä avoimuutta ja tekemällä 
asiakirjoihin ja tietoihin tutustumisesta 
helppoa ja käyttäjäystävällistä, jotta 
kansalaiset voivat osallistua lähemmin 
päätöksentekoprosessiin;

5. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia varmistamaan, että 
asetuksessa 1049/20011 säädetty oikeus 
tutustua asiakirjoihin, joka on tärkeä 
Euroopan unionin kansalaisten oikeus, 
taataan lisäämällä avoimuutta ja tekemällä 
asiakirjoihin ja tietoihin tutustumisesta 
helppoa, käyttäjäystävällistä ja 
ymmärrettävää, jotta kansalaiset voivat 
osallistua lähemmin 
päätöksentekoprosessiin; viittaa tässä 
yhteydessä Euroopan oikeusasiamiehen 
työn keskeiseen merkitykseen unionin 
laitosten asiakirjoihin tutustumista 
koskevan oikeuden 
voimaansaattamisessa;

Or. de

Tarkistus 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia varmistamaan, että 
asetuksessa 1049/20011 säädetty oikeus 
tutustua asiakirjoihin, joka on tärkeä 
Euroopan unionin kansalaisten oikeus, 
taataan lisäämällä avoimuutta ja tekemällä 
asiakirjoihin ja tietoihin tutustumisesta 
helppoa ja käyttäjäystävällistä, jotta 
kansalaiset voivat osallistua lähemmin 
päätöksentekoprosessiin;

5. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia varmistamaan, että 
asetuksessa 1049/20011 säädetty oikeus 
tutustua asiakirjoihin, joka on tärkeä 
Euroopan unionin kansalaisten oikeus, 
taataan lisäämällä avoimuutta ja tekemällä 
asiakirjoihin ja tietoihin tutustumisesta
sekä esteettömän teknologian 
hankinnasta helppoa ja 
käyttäjäystävällistä, jotta kansalaiset voivat 
osallistua lähemmin 
päätöksentekoprosessiin;

Or. hu
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Tarkistus 75
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia varmistamaan, että 
asetuksessa 1049/20011 säädetty oikeus 
tutustua asiakirjoihin, joka on tärkeä 
Euroopan unionin kansalaisten oikeus, 
taataan lisäämällä avoimuutta ja tekemällä 
asiakirjoihin ja tietoihin tutustumisesta 
helppoa ja käyttäjäystävällistä, jotta 
kansalaiset voivat osallistua lähemmin 
päätöksentekoprosessiin;

5. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia varmistamaan, että 
asetuksessa 1049/20011 säädetty oikeus 
tutustua asiakirjoihin, joka on tärkeä 
Euroopan unionin kansalaisten oikeus, 
taataan lisäämällä avoimuutta ja tekemällä 
asiakirjoihin ja tietoihin tutustumisesta 
helppoa ja käyttäjäystävällistä, jotta
kansalaiset voivat osallistua lähemmin 
päätöksentekoprosessiin samalla kun 
suojellaan päätöksenteon asianmukaista 
laadukkuutta ja turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 76
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
kaikenlaisten kansalaisuuden 
ilmenemismuotojen toimivuuden ja 
poistamaan niitä kulttuurisia, kielellisiä ja 
teknisiä sekä informaatioon liittyviä 
esteitä, joiden vuoksi kaikki eivät pysty 
tahtonsa mukaisesti ja vapaasti 
käyttämään oikeuksiaan ja täyttämään 
velvollisuuksiaan;

Or. lt

Tarkistus 77
Philippe Boulland



PE480.601v01-00 40/104 AM\889626FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja katsoo 
samalla, että komissio voisi antaa
enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita 
koskevia tietoja vaarantamatta 
tutkimusten tarkoitusta ja että 
ensisijainen yleinen etu voisi hyvin olla 
peruste näihin asiakirjoihin 
tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, 
joissa voi olla kyse perusoikeuksista, 
ihmisten terveydestä ja ympäristön 
suojelemisesta peruuttamattomalta 
vahingolta;

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja kehottaa 
lisäämään avoimuutta, jotta voitaisiin 
antaa enemmän tietoja ilman, että sisäisten 
asiakirjojen julkitulo haittaisi 
päätöksentekoprosessia;

Or. fr

Tarkistus 78
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja katsoo 
samalla, että komissio voisi antaa 
enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita 
koskevia tietoja vaarantamatta tutkimusten 
tarkoitusta ja että ensisijainen yleinen etu 
voisi hyvin olla peruste näihin asiakirjoihin 
tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, 
joissa voi olla kyse perusoikeuksista, 
ihmisten terveydestä ja ympäristön 
suojelemisesta peruuttamattomalta 
vahingolta;

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja 
painottaa, että se ei saa johtaa muiden 
perusoikeuksien, kuten turvallisuuteen, 
yksityisyyteen tai tietojen suojeluun 
liittyvien oikeuksien rikkomiseen; katsoo 
samalla, että komissio voisi antaa 
enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita 
koskevia tietoja vaarantamatta tutkimusten 
tarkoitusta ja että ensisijainen yleinen etu 
voisi hyvin olla peruste näihin asiakirjoihin 
tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, 
joissa voi olla kyse perusoikeuksista, 
ihmisten terveydestä ja ympäristön 
suojelemisesta peruuttamattomalta 
vahingolta niin kauan, kuin pyritään 
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suojelemaan liikesalaisuuksia ja 
arkaluonteisia tietoja, jotka liittyvät 
oikeustapauksiin, kilpailuasioihin ja 
henkilöstöasiakirjoihin; korostaa, että 
kriisiaikana – jolloin luottamus 
toimielimiä kohtaan on vaakalaudalla –
oikeus saada tietoa on niiden kansalaisten 
ensisijainen kiinnostuksen kohde, jotka 
haluavat ymmärtää päätöksenteon 
taustalla olevia EU:n toimielimien 
poliittisia ja taloudellisia pohdintoja;

Or. en

Tarkistus 79
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja katsoo 
samalla, että komissio voisi antaa 
enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita 
koskevia tietoja vaarantamatta tutkimusten 
tarkoitusta ja että ensisijainen yleinen etu 
voisi hyvin olla peruste näihin asiakirjoihin 
tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, 
joissa voi olla kyse perusoikeuksista, 
ihmisten terveydestä ja ympäristön 
suojelemisesta peruuttamattomalta 
vahingolta;

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja katsoo 
samalla, että komissio voisi antaa 
enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita 
koskevia tietoja vaarantamatta tutkimusten 
tarkoitusta ja että ensisijainen yleinen etu 
voisi hyvin olla peruste näihin asiakirjoihin 
tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, 
joissa voi olla kyse perusoikeuksista, 
ihmisten terveydestä ja ympäristön 
suojelemisesta peruuttamattomalta 
vahingolta tai keskeneräisestä 
oikeudenkäynnistä, joka koskee tiettyihin 
vähemmistöihin liittyvää syrjintää tai 
ihmisarvon loukkaamista;

Or. hu

Tarkistus 80
Tiziano Motti

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja katsoo 
samalla, että komissio voisi antaa 
enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita 
koskevia tietoja vaarantamatta tutkimusten 
tarkoitusta ja että ensisijainen yleinen etu 
voisi hyvin olla peruste näihin asiakirjoihin 
tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, 
joissa voi olla kyse perusoikeuksista, 
ihmisten terveydestä ja ympäristön 
suojelemisesta peruuttamattomalta 
vahingolta;

6. tunnustaa, että oikeus saada tietoa on 
yksi demokratian kulmakivistä, ja katsoo 
samalla, että komissio voisi antaa 
enemmän tutkimuksia ja rikkomusasioita 
koskevia tietoja vaarantamatta tutkimusten 
tarkoitusta ja että ensisijainen yleinen etu 
voisi hyvin olla peruste näihin asiakirjoihin 
tutustumiseen, erityisesti tapauksissa, 
joissa voi olla kyse perusoikeuksista, 
ihmisten tai eläinten terveydestä ja 
ympäristön suojelemisesta 
peruuttamattomalta vahingolta;

Or. it

Tarkistus 81
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
huolellisesti, rikkovatko jäsenvaltioiden 
lainsäädännöt tai käytännöt oikeuksia, 
jotka taataan unionin kansalaisille 
perustamissopimuksessa ja direktiiveissä, 
tai aiheuttavatko ne kohtuutonta taakkaa 
unionin kansalaisille ja heidän 
perheilleen rajoittamalla suoraan heidän 
liikkumisvapauttaan;

Or. el

Tarkistus 82
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti 
täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti 
hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;
vaatii jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet 
kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta ja 
olemaan ottamatta käyttöön hankalia ja 
perusteettomia hallinnollisia menettelyjä, 
jotka rajoittavat vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden harjoittamista; kehottaa 
komissiota lisäksi vauhdittamaan 
pyrkimyksiään lisätä tietoisuutta 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
koskevasta oikeudesta ja avustamaan 
kansalaisia tämän oikeuden 
harjoittamisessa, erityisesti kun se 
evätään tai sitä rajoitetaan;

7. kannustaa komissiota jatkamaan niiden 
toimien toteuttamista, joilla pyritään 
varmistamaan, että jäsenvaltiot saattavat 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panevat 
asianmukaisesti täytäntöön vapaata 
liikkuvuutta koskevan direktiivin 
käyttämällä täysimääräisesti hyödyksi sen 
mahdollisuuksia rikkomusmenettelyjen 
käynnistämiseen; vaatii jäsenvaltioita 
poistamaan nykyiset lainsäädännölliset ja 
käytännön esteet kansalaisten vapaalta 
liikkuvuudelta ja olemaan ottamatta 
käyttöön hankalia ja perusteettomia 
hallinnollisia menettelyjä, jotka rajoittavat 
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 
harjoittamista; kehottaa komissiota lisäksi 
vauhdittamaan pyrkimyksiään lisätä 
tietoisuutta kansalaisten vapaata 
liikkuvuutta koskevasta oikeudesta; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
laatimaan arvioinnin vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvistä politiikoista 
vuonna 2013 ja ehdottamaan erityisesti 
paikallisia konkreettisia keinoja vapaan 
liikkuvuuden tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti 
täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti 
hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti 
täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti 
hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;
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vaatii jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet 
kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta ja 
olemaan ottamatta käyttöön hankalia ja 
perusteettomia hallinnollisia menettelyjä, 
jotka rajoittavat vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden harjoittamista; kehottaa 
komissiota lisäksi vauhdittamaan 
pyrkimyksiään lisätä tietoisuutta 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
koskevasta oikeudesta ja avustamaan 
kansalaisia tämän oikeuden 
harjoittamisessa, erityisesti kun se evätään 
tai sitä rajoitetaan;

vaatii jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet 
kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta ja 
olemaan ottamatta käyttöön hankalia ja 
perusteettomia hallinnollisia menettelyjä ja 
olemaan suvaitsematta kohtuuttomia 
käytäntöjä, jotka rajoittavat vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden 
harjoittamista; kehottaa komissiota lisäksi 
vauhdittamaan pyrkimyksiään lisätä 
tietoisuutta kansalaisten vapaata 
liikkuvuutta koskevasta oikeudesta ja 
avustamaan kansalaisia tämän oikeuden 
harjoittamisessa, erityisesti kun se evätään 
tai sitä rajoitetaan tai jos sovellettavat 
käytännöt johtavat epäsuoraan syrjintään;

Or. hu

Tarkistus 84
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti 
täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti 
hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;
vaatii jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet 
kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta ja
olemaan ottamatta käyttöön hankalia ja 
perusteettomia hallinnollisia menettelyjä, 
jotka rajoittavat vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden harjoittamista; kehottaa 
komissiota lisäksi vauhdittamaan 
pyrkimyksiään lisätä tietoisuutta 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
koskevasta oikeudesta ja avustamaan 
kansalaisia tämän oikeuden 

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti 
täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti 
hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;
vaatii jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet 
kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta ja 
olemaan ottamatta käyttöön hankalia ja 
perusteettomia hallinnollisia menettelyjä 
sekä kumoamaan mahdollisimman 
nopeasti nykyisin voimassa olevat 
menettelyt, jotka rajoittavat vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden 
harjoittamista; kehottaa komissiota lisäksi 
vauhdittamaan pyrkimyksiään lisätä 
tietoisuutta kansalaisten vapaata 
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harjoittamisessa, erityisesti kun se evätään 
tai sitä rajoitetaan;

liikkuvuutta koskevasta oikeudesta ja 
avustamaan kansalaisia tämän oikeuden 
harjoittamisessa, erityisesti kun se evätään 
tai sitä rajoitetaan;

Or. hu

Tarkistus 85
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti 
täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti 
hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;
vaatii jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
lainsäädännölliset ja käytännön esteet 
kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta ja 
olemaan ottamatta käyttöön hankalia ja 
perusteettomia hallinnollisia menettelyjä, 
jotka rajoittavat vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden harjoittamista; kehottaa 
komissiota lisäksi vauhdittamaan 
pyrkimyksiään lisätä tietoisuutta 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
koskevasta oikeudesta ja avustamaan 
kansalaisia tämän oikeuden 
harjoittamisessa, erityisesti kun se evätään 
tai sitä rajoitetaan;

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panevat asianmukaisesti 
täytäntöön vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin käyttämällä täysimääräisesti 
hyödyksi sen mahdollisuuksia 
rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen;
vaatii kaikkia jäsenvaltioita poistamaan 
nykyiset lainsäädännölliset ja käytännön 
esteet kansalaisten vapaalta liikkuvuudelta 
ja olemaan ottamatta käyttöön hankalia ja 
perusteettomia hallinnollisia menettelyjä, 
jotka rajoittavat vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden harjoittamista ja 
käyttämistä; kehottaa komissiota lisäksi 
vauhdittamaan pyrkimyksiään lisätä 
tietoisuutta kansalaisten vapaata 
liikkuvuutta koskevasta oikeudesta ja 
avustamaan kansalaisia tämän oikeuden 
harjoittamisessa, erityisesti kun se evätään 
tai sitä rajoitetaan;

Or. en

Tarkistus 86
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011 
loppuun mennessä;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
kumoamaan järjestelyt välittömästi 
yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteen, järjestelyjen kohtuuttoman 
luonteen ja yhteisvastuullisuuden nimissä 
sekä varmistamaan asianomaisten 
jäsenvaltioiden kansalaisille vapaan 
pääsyn työmarkkinoilleen;

Or. hu

Tarkistus 87
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011 
loppuun mennessä;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
ratkaisemaan asian nopeasti, jotta 
unionin kansalaisuuteen työllisyyden 
alalla liittyviä oikeuksia ei enää 
rajoitettaisi Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten kohdalla;

Or. fr

Tarkistus 88
Tatjana Ždanoka

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011 
loppuun mennessä;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä mahdollisimman 
pian;

Or. en

Tarkistus 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen1, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011 
loppuun mennessä;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen1, 
jatkamaan näitä toimenpiteitä 
mahdollisimman vähän aikaa;

Or. es

Tarkistus 90
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2012
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loppuun mennessä; loppuun mennessä;

Or. bg

Tarkistus 91
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen1, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011 
loppuun mennessä;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen1, 
tarkistamaan päätöksensä;

Or. de

Tarkistus 92
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä vuoden 2011 
loppuun mennessä;

8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön siirtymäkauden 
järjestelyjä tai jatkaa niiden soveltamista 
rajoittaakseen Romanian ja Bulgarian 
kansalaisten pääsyä työmarkkinoilleen2, 
tarkistamaan päätöksensä; muistuttaa 
kyseisiä jäsenvaltioita siitä, että 
rajoittavien toimien voimassaolon 
pidentäminen on hyväksyttävää 
ainoastaan, jos näiden valtioiden 
työmarkkinoilla on havaittavissa vakavia 
häiriöitä;

Or. en
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Tarkistus 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että Romanian ja Bulgarian 
liittymissopimuksiin sisällytettiin 
1. tammikuuta 2014 asti jatkuva 
seitsemän vuoden siirtymäaika, jotta 
maiden kansalaiset voivat nauttia 
oikeudesta työntekijöiden vapaaseen 
liikkuvuuteen EU:ssa, ja että kyseisten 
sopimusten siirtymäkauden järjestelyt 
tarjoavat jäsenvaltioille mahdollisuuden 
pyytää lupaa ottaa uudelleen käyttöön tätä 
oikeutta koskevia rajoituksia, mikäli 
niiden työmarkkinoilla esiintyy vakavia 
häiriöitä;

Or. es

Tarkistus 94
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää9; kehottaa 
jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 
2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt 
oikeudet ei pelkästään eri sukupuolta 
olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman sukupuoleen, 
uskontoon ja kansallisuuteen perustuvaa 
syrjintää9 sekä panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön direktiivin 2004/38/EY 2 ja 
3 artiklassa myönnetyt oikeudet; vaatii 
komissiota tässä yhteydessä varmistamaan, 
että direktiiviä sovelletaan tiukasti, 
perustamaan tietonsa Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportteihin sisältyviin 
analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä 
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jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti 
todistettu vakituinen suhde, myös samaa 
sukupuolta olevien parien osalta, 
vastavuoroisen tunnustamisen, 
yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden, 
ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamisen periaatteiden perusteella;
vaatii komissiota tässä yhteydessä 
varmistamaan, että direktiiviä sovelletaan 
tiukasti, perustamaan tietonsa Euroopan 
unionin perusoikeusviraston raportteihin 
sisältyviin analyyseihin ja johtopäätöksiin 
sekä seuraamaan näitä kysymyksiä;

seuraamaan näitä kysymyksiä;

Or. it

Tarkistus 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää3; kehottaa 
jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 
2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt 
oikeudet ei pelkästään eri sukupuolta 
olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 
jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti 
todistettu vakituinen suhde, myös samaa 
sukupuolta olevien parien osalta, 
vastavuoroisen tunnustamisen, 
yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden, 
ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamisen periaatteiden perusteella;

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden; kehottaa jäsenvaltioita 
uudelleen panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön direktiivin 2004/38/EY 2 ja 
3 artiklassa myönnetyt oikeudet ei 
pelkästään eri sukupuolta olevien 
puolisoiden vaan myös rekisteröidyn 
kumppanin osalta; vaatii komissiota tässä 
yhteydessä varmistamaan, että direktiiviä 
sovelletaan tiukasti, perustamaan tietonsa 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
raportteihin sisältyviin analyyseihin ja 
johtopäätöksiin sekä seuraamaan näitä 
kysymyksiä;
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vaatii komissiota tässä yhteydessä 
varmistamaan, että direktiiviä sovelletaan 
tiukasti, perustamaan tietonsa Euroopan 
unionin perusoikeusviraston raportteihin 
sisältyviin analyyseihin ja johtopäätöksiin 
sekä seuraamaan näitä kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 96
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman seksuaaliseen
suuntautumiseen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää3; kehottaa 
jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 
2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt 
oikeudet ei pelkästään eri sukupuolta 
olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 
jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti todistettu 
vakituinen suhde, myös samaa sukupuolta 
olevien parien osalta, vastavuoroisen 
tunnustamisen, yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, ihmisarvon sekä 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen 
periaatteiden perusteella; vaatii komissiota 
tässä yhteydessä varmistamaan, että 
direktiiviä sovelletaan tiukasti, 
perustamaan tietonsa Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportteihin sisältyviin 
analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä 
seuraamaan näitä kysymyksiä;

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää3; kehottaa 
jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 
2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt 
oikeudet ei pelkästään eri sukupuolta 
olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 
jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti todistettu 
vakituinen suhde, yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, ihmisarvon sekä 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen 
periaatteiden perusteella; vaatii komissiota 
tässä yhteydessä varmistamaan, että 
direktiiviä sovelletaan tiukasti, 
perustamaan tietonsa Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportteihin sisältyviin 
analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä 
seuraamaan näitä kysymyksiä;

Or. lt
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Tarkistus 97
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää3; kehottaa 
jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 
2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt 
oikeudet ei pelkästään eri sukupuolta 
olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 
jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti todistettu 
vakituinen suhde, myös samaa sukupuolta 
olevien parien osalta, vastavuoroisen 
tunnustamisen, yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, ihmisarvon sekä 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen 
periaatteiden perusteella; vaatii komissiota 
tässä yhteydessä varmistamaan, että 
direktiiviä sovelletaan tiukasti, 
perustamaan tietonsa Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportteihin sisältyviin 
analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä 
seuraamaan näitä kysymyksiä;

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää3; kehottaa 
jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 
2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt 
oikeudet ei pelkästään eri sukupuolta 
olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 
jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti todistettu 
vakituinen suhde, myös samaa sukupuolta 
olevien parien osalta, vastavuoroisen 
tunnustamisen, yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, ihmisarvon sekä 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen 
periaatteiden perusteella; vaatii komissiota 
tässä yhteydessä varmistamaan, että 
direktiiviä sovelletaan tiukasti, 
perustamaan tietonsa Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportteihin sisältyviin 
analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä 
seuraamaan näitä kysymyksiä; tukee 
komissiota sen pyrkiessä helpottamaan 
siviilisäätyä koskevien hallinnollisten 
asiakirjojen vapaata liikkuvuutta 
vuoteen 2013 mennessä;

Or. fr

Tarkistus 98
Zoltán Bagó
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää3; kehottaa 
jäsenvaltioita uudelleen panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 
2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa myönnetyt 
oikeudet ei pelkästään eri sukupuolta 
olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 
jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti todistettu 
vakituinen suhde, myös samaa sukupuolta 
olevien parien osalta, vastavuoroisen 
tunnustamisen, yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, ihmisarvon sekä 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen 
periaatteiden perusteella; vaatii komissiota 
tässä yhteydessä varmistamaan, että 
direktiiviä sovelletaan tiukasti, 
perustamaan tietonsa Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportteihin sisältyviin 
analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä 
seuraamaan näitä kysymyksiä;

9. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheidensä vapaan 
liikkuvuuden ilman seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää3; korostaa edellä 
mainitun lisäksi myös ottavansa 
laajamittaisesti huomioon jäsenvaltioiden 
perustuslakeihin ja perheoikeuteen 
sisältyvät säännökset ja kunnioittavansa 
niitä; kehottaa jäsenvaltioita uudelleen 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
direktiivin 2004/38/EY 2 ja 3 artiklassa 
myönnetyt oikeudet ei pelkästään eri 
sukupuolta olevien puolisoiden vaan myös 
rekisteröidyn kumppanin, kotitalouden 
jäsenen tai sellaisen kumppanin osalta, 
jonka kanssa Euroopan unionin 
kansalaisella on asianmukaisesti todistettu 
vakituinen suhde, myös samaa sukupuolta 
olevien parien osalta, vastavuoroisen 
tunnustamisen, yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, ihmisarvon sekä 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen 
periaatteiden perusteella; vaatii komissiota 
tässä yhteydessä varmistamaan, että 
direktiiviä sovelletaan tiukasti, 
perustamaan tietonsa Euroopan unionin 
perusoikeusviraston raportteihin sisältyviin 
analyyseihin ja johtopäätöksiin sekä 
seuraamaan näitä kysymyksiä;

Or. hu

Tarkistus 99
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. myöntää, että on olemassa tekijöitä, 
jotka estävät EU:n kansalaisia
käyttämästä täysimääräisesti 
äänestysoikeuttaan heidän asuessaan 
jossakin muussa valtiossa kuin omassa 
kotivaltiossaan; on tietoinen siitä, että on 
vaikea saavuttaa asianmukaista 
tasapainoa henkilökohtaisten oikeuksien 
käyttämisen ja yhteisen edun huomioon 
ottamisen välillä; kehottaa jäsenvaltioita 
pyrkimään parempiin ratkaisuihin 
parantaakseen vaalilainsäädäntöä tai 
ainakin edistämään parhaita menettelyjä 
siellä, missä niitä on kehitetty unionissa;

Or. en

Tarkistus 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota antamaan 
selkeitä suuntaviivoja ja käynnistämään 
rikkomismenettelyjä niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka rikkovat Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella annetun 
direktiivin 2004/38/EY 2 ja 3 artiklaa 
epäämällä samaa sukupuolta olevien 
parien, samaa sukupuolta ja eri 
sukupuolta olevien rekisteröityjen 
kumppanien taikka samaa sukupuolta ja 
eri sukupuolta olevien kumppanien, jotka 
elävät asianmukaisesti todistetussa 
vakituisessa suhteessa, ja heidän 
perheidensä oikeuden vapaaseen 
liikkuvuuteen tai sen helpottamiseen; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
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direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanoa 
täysimääräisesti perusoikeuskirjan 
21 artiklan yhteydessä ja käynnistämään 
rikkomismenettelyjä sellaisia 
jäsenvaltioita vastaan, jotka syrjivät 
samaa sukupuolta olevia pareja, 
transsukupuolisia, kolmansista valtioista 
kotoisin olevia perheenjäseniä ja 
romaneja;

Or. en

Tarkistus 101
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista10, ja 
korostaa sen tähden, että on tärkeää 
saavuttaa mahdollisimman pian edistystä, 
jotta varmistetaan samaa sukupuolta 
olevien henkilöiden avioliittojen ja samaa 
tai eri sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 102
Zoltán Bagó
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri 
sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1, ja kehottaa 
näin ollen komissiota antamaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joiden mukaan 
kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus säätää 
lainsäädännöllisestä taustasta ja myös 
niillä jäsenvaltioilla, joilla ei ole 
lainsäädäntöä samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri 
sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden laillisesta 
asemasta, on mahdollisuus tutustua 
syrjimättömyyttä koskevan oikeuden 
perusteella kaikkiin viiteasiakirjoihin, 
hankkia viiteasiakirjat sekä tunnustaa ne;

Or. hu

Tarkistus 103
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri 

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan eri sukupuolta olevien 
henkilöiden rekisteröityjen parisuhteiden 
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sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

aseman vastavuoroinen tunnustaminen 
kaikkialla EU:ssa ja poistetaan suhteen 
luonteeseen (rekisteröity parisuhde tai 
avioliitto) perustuva syrjintä; kehottaa 
komissiota lisäksi esittämään 
asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen 
kiireellisesti;

Or. lt

Tarkistus 104
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri 
sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tällaiset liitot 
tunnustetaan, ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

Or. en

Tarkistus 105
Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1 ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri 
sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1 ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa tai eri sukupuolta 
olevien henkilöiden avioliittojen tai samaa 
tai eri sukupuolta olevien henkilöiden 
parisuhteiden aseman osoittavien 
hallinnollisten asiakirjojen 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään kaikenlaisten 
hallinnollisten asiakirjojen vastavuoroista 
tunnustamista koskevan
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

Or. fr

Tarkistus 106
Tiziano Motti

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista10, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista10, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 



AM\889626FI.doc 59/104 PE480.601v01-00

FI

mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri 
sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa tai eri sukupuolta 
olevien henkilöiden rekisteröityjen 
parisuhteiden aseman vastavuoroinen 
tunnustaminen kaikkialla EU:ssa ja 
poistetaan seksuaaliseen suuntautumiseen 
tai suhteen luonteeseen (rekisteröity 
parisuhde tai avioliitto) perustuva syrjintä;
kehottaa komissiota lisäksi esittämään 
asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen 
kiireellisesti; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltiota tukemaan taloudellisesti ja 
yhteiskunnallisesti perheiden 
muodostumista sekä edistämään lapsiin 
kohdistuvia tukia erityisesti 
suurperheiden osalta;

Or. it

Tarkistus 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1, ja korostaa 
sen tähden, että on tärkeää saavuttaa 
mahdollisimman pian edistystä, jotta 
varmistetaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden avioliittojen ja samaa tai eri 
sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

10. kehottaa komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota ja vastaamaan 
täsmällisemmin lukuisiin vetoomuksiin, 
jotka koskevat siviilisäätyä koskevien 
asiakirjojen ja niiden vaikutusten 
vastavuoroista tunnustamista1 sekä 
vammaisten oikeutta päästä tutustumaan 
esteettömästi kyseisiin asiakirjoihin, ja 
korostaa sen tähden, että on tärkeää 
saavuttaa mahdollisimman pian edistystä, 
jotta varmistetaan samaa sukupuolta 
olevien henkilöiden avioliittojen ja samaa 
tai eri sukupuolta olevien henkilöiden 
rekisteröityjen parisuhteiden aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
EU:ssa ja poistetaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai suhteen luonteeseen 
(rekisteröity parisuhde tai avioliitto) 
perustuva syrjintä; kehottaa komissiota 
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lisäksi esittämään asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen kiireellisesti;

Or. hu

Tarkistus 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan ja komissiota 
huomiomaan, että huonokuuloisille 
epäillyille ja vastaajille sekä 
rikostapauksissa myös loukatuille 
osapuolille järjestetään heidän niin 
halutessaan asianmukainen 
viittomakielentulkkaus, jotta heidän 
oikeuksiensa ja ihmisarvonsa 
kunnioittaminen voidaan taata;

Or. hu

Tarkistus 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota kiireellisesti 
esittämään kunnianhimoisen ehdotuksen 
siviilisäätyä koskevien asiakirjojen 
vaikutuksien täydellisestä 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
kaikkialla EU:ssa, jotta voidaan vihdoin 
poistaa oikeudelliset ja hallinnolliset 
esteet, joita kansalaiset kohtaavat EU:hun 
muuttaessaan, mukaan lukien samaa 
sukupuolta olevat puolisot, eri sukupuolta 
olevat ja samaa sukupuolta olevat 
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rekisteröidyt kumppanit taikka eri 
sukupuolta olevat ja samaa sukupuolta 
olevat kumppanit, jotka elävät 
asianmukaisesti todistetussa vakituisessa 
suhteessa, sekä heidän perheensä ja 
lapsensa;

Or. en

Tarkistus 110
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset 
merkitsevät vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin rikkomista ja ovat 
lisäksi ristiriidassa Euroopan unionia 
tukevien perusarvojen ja periaatteiden 
kanssa; muistuttaa, että vapaata 
liikkuvuutta koskevan direktiivin nojalla 
vapaata liikkuvuutta ja oleskelua voidaan 
rajoittaa yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 
etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvaa syrjintää, ja että riittävien 
varojen puuttumista ei voida käyttää 
perusteena Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla);

11. muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin nojalla vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 
etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvaa syrjintää, ja että riittävien 
varojen puuttumista ei voida käyttää 
perusteena Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla);

Or. fr

Tarkistus 111
Tiziano Motti

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset 
merkitsevät vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin rikkomista ja ovat lisäksi 
ristiriidassa Euroopan unionia tukevien 
perusarvojen ja periaatteiden kanssa;
muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin nojalla vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 
etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvaa syrjintää, ja että riittävien 
varojen puuttumista ei voida käyttää 
perusteena Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla);

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset 
merkitsevät vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin rikkomista ja ovat lisäksi 
ristiriidassa Euroopan unionia tukevien 
perusarvojen ja periaatteiden kanssa;
muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin nojalla vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 
etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvaa syrjintää, ja että riittävien 
varojen puuttumista ei voida käyttää 
perusteena Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla); pitää 
kuitenkin tärkeänä sitä, että 
työntekijöiden muuttoliikkeen 
suuntauksia Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa tutkitaan;

Or. it

Tarkistus 112
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset 
merkitsevät vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin rikkomista ja ovat lisäksi 
ristiriidassa Euroopan unionia tukevien 
perusarvojen ja periaatteiden kanssa;
muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin nojalla vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset 
merkitsevät vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin rikkomista ja ovat lisäksi 
ristiriidassa Euroopan unionia tukevien 
perusarvojen ja periaatteiden kanssa;
muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin nojalla vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 
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etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvaa syrjintää, ja että riittävien 
varojen puuttumista ei voida käyttää 
perusteena Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla);

etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvaa syrjintää, ja että riittävien 
varojen puuttumista ei voida käyttää
perusteena Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla) tai muulla 
tavoin perusteena korvausten 
vaatimiseen, rankaisemiseen tai 
oikeuksien menettämiseen;

Or. hu

Tarkistus 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset 
merkitsevät vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin rikkomista ja ovat lisäksi 
ristiriidassa Euroopan unionia tukevien 
perusarvojen ja periaatteiden kanssa;
muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin nojalla vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 
etniseen tai kansalliseen alkuperään 
perustuvaa syrjintää, ja että riittävien 
varojen puuttumista ei voida käyttää 
perusteena Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla);

11. korostaa sitä, että joukkokarkotukset 
merkitsevät vapaata liikkuvuutta koskevan 
direktiivin rikkomista ja ovat lisäksi 
ristiriidassa Euroopan unionia tukevien 
perusarvojen ja periaatteiden kanssa;
muistuttaa, että vapaata liikkuvuutta 
koskevan direktiivin nojalla vapaata 
liikkuvuutta ja oleskelua voidaan rajoittaa 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden perusteella ainoastaan 
henkilön käytöksen perusteella ilman 
vammaisuuteen tai etniseen tai 
kansalliseen alkuperään perustuvaa 
syrjintää, ja että riittävien varojen 
puuttumista ei voida käyttää perusteena 
Euroopan unionin kansalaisen 
automaattiseen karkottamiseen (johdanto-
osan 16 kappale ja 14 artikla);

Or. hu

Tarkistus 114
Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti romaneja ja muita 
vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden 
perusteella, ja vaatii niitä lopettamaan 
kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset;
vaatii kaikkia jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia ottamaan yhdessä vastuun 
romanien integraation tehostamisesta 
noudattaen romaniväestön osallistamista 
koskevasta EU:n strategiasta 
9. maaliskuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaa2 ja EU:n 
puitekehystä vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille 
integrointistrategioille3 sekä edistämään ja 
suojelemaan heidän perusoikeuksiaan;

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti vähemmistöjä rodun tai 
etnisyyden perusteella; vaatii kaikkia 
jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
ottamaan yhdessä vastuun romanien 
integraation tehostamisesta noudattaen 
romaniväestön osallistamista koskevasta 
EU:n strategiasta 9. maaliskuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaa2 ja EU:n puitekehystä 
vuoteen 2020 ulottuville romanien 
kansallisille integrointistrategioille3 sekä 
edistämään ja suojelemaan heidän 
perusoikeuksiaan;

Or. fr

Tarkistus 115
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti romaneja ja muita 
vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden 
perusteella, ja vaatii niitä lopettamaan 
kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset;
vaatii kaikkia jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia ottamaan yhdessä vastuun 
romanien integraation tehostamisesta 
noudattaen romaniväestön osallistamista 
koskevasta EU:n strategiasta 
9. maaliskuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaa2 ja EU:n 

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti romaneja ja muita 
vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden 
perusteella, ja vaatii niitä lopettamaan 
kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset
sekä mitätöimään ja kumoamaan kaikki 
säädökset, jotka sisältävät suoria tai 
epäsuoria viittauksia tai säännöksiä, 
joiden nojalla voidaan vainota, häätää ja 
karkottaa romaneja tai muita paikallisia 
vähemmistöryhmiä ja takavarikoida 
heidän varojaan; vaatii kaikkia 
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puitekehystä vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille 
integrointistrategioille3 sekä edistämään ja 
suojelemaan heidän perusoikeuksiaan;

jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
ottamaan yhdessä vastuun romanien 
integraation tehostamisesta noudattaen 
romaniväestön osallistamista koskevasta 
EU:n strategiasta 9. maaliskuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaa2 ja EU:n puitekehystä 
vuoteen 2020 ulottuville romanien 
kansallisille integrointistrategioille3 sekä 
edistämään ja suojelemaan heidän 
perusoikeuksiaan;

Or. hu

Tarkistus 116
Tiziano Motti

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti romaneja ja muita 
vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden 
perusteella, ja vaatii niitä lopettamaan 
kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset;
vaatii kaikkia jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia ottamaan yhdessä vastuun 
romanien integraation tehostamisesta 
noudattaen romaniväestön osallistamista 
koskevasta EU:n strategiasta 
9. maaliskuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaa11 ja EU:n 
puitekehystä vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille 
integrointistrategioille12 sekä edistämään ja 
suojelemaan heidän perusoikeuksiaan;

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti romaneja ja muita 
vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden 
perusteella, ja vaatii niitä lopettamaan 
kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset;
vaatii kaikkia jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia ottamaan yhdessä vastuun 
romanien integraation tehostamisesta 
tunnustaen heille samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin muille unionin 
kansalaisille sekä noudattaen 
romaniväestön osallistamista koskevasta 
EU:n strategiasta 9. maaliskuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaa11 ja EU:n puitekehystä 
vuoteen 2020 ulottuville romanien 
kansallisille integrointistrategioille12 sekä 
edistämään ja suojelemaan heidän 
perusoikeuksiaan;

Or. it
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Tarkistus 117
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti romaneja ja muita 
vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden 
perusteella, ja vaatii niitä lopettamaan 
kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset;
vaatii kaikkia jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia ottamaan yhdessä vastuun 
romanien integraation tehostamisesta 
noudattaen romaniväestön osallistamista 
koskevasta EU:n strategiasta 
9. maaliskuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaa2 ja EU:n 
puitekehystä vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille 
integrointistrategioille3 sekä edistämään ja 
suojelemaan heidän perusoikeuksiaan;

12. kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
toimet, jotka syrjivät joko suoraan tai 
epäsuorasti romaneja ja muita 
vähemmistöryhmiä rodun tai etnisyyden 
perusteella, ja vaatii niitä lopettamaan 
kaikenlaiset vainot, häädöt ja karkotukset;
vaatii kaikkia jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia ottamaan yhdessä vastuun 
romanien integraation tehostamisesta ja 
helpottamisesta noudattaen romaniväestön 
osallistamista koskevasta EU:n strategiasta 
9. maaliskuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaa2 ja EU:n 
puitekehystä vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille 
integrointistrategioille3 sekä edistämään ja 
suojelemaan heidän perusoikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 118
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. vaatii komissiota käynnistämään 
rikkomusmenettelyn kaikkia niitä 
jäsenvaltioita vastaan, joiden voimassa 
oleva lainsäädäntö sisältää sitovia 
säädöksiä, joiden perusteella romaneja tai 
muita vähemmistöryhmiä vainotaan, 
häädetään tai mahdollisesti karkotetaan;

Or. hu
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Tarkistus 119
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vaatii komissiota yhdistämään 
sosiaalisen osallisuuden painopistealueet 
selviksi tavoitteiksi, joihin sisältyy 
kansalaisten suojelu syrjinnältä kaikilla 
elämänaloilla ja yhteiskunnallisen 
vuoropuhelun edistäminen romanien ja 
muun väestön kanssa rasismin ja 
muukalaisvihan torjumiseksi; vaatii 
komissiota perussopimusten valvojana 
varmistamaan, että asianmukainen 
lainsäädäntö pannaan täytäntöön 
täysimääräisesti ja että rasistisista 
rikoksista määrätään asianmukaisia 
seuraamuksia4;

13. vaatii komissiota yhdistämään 
sosiaalisen osallisuuden painopistealueet 
selviksi tavoitteiksi, joihin sisältyy 
kansalaisten ja erityisesti vähemmistöjen
suojelu syrjinnältä kaikilla elämänaloilla;
vaatii komissiota perussopimusten 
valvojana varmistamaan, että 
asianmukainen lainsäädäntö pannaan 
täytäntöön täysimääräisesti ja että 
rasistisista tai sukupuoleen perustuvista 
rikoksista määrätään asianmukaisia 
seuraamuksia4;

Or. fr

Tarkistus 120
Tatjana Ždanoka

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. on huolestunut niiden 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
tilanteesta, jotka asuvat pysyvästi 
jäsenvaltioissa, kuten Latviassa ja 
Virossa1; kehottaa tältä osin jäsenvaltioita 
kehittämään järjestelmällisesti 
oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotka 
perustuvat kansainvälisten järjestöjen 
suosituksiin; katsoo, että tällaisilla 
henkilöillä olisi oltava oikeus osallistua 
paikallisiin äänestyksiin;
__________________
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1 Katso muun muassa vetoomukset 
nro 1263/07 ja 1746/08.

Or. en

Tarkistus 121
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionissa on lähes 80 miljoonaa 
vammaista, jotka edelleen kohtaavat 
ylivoimaisia esteitä, kun he harjoittavat 
liikkuvuutta koskevaa oikeuttaan unionin 
kansalaisina; kehottaa Euroopan unionin 
elimiä sekä jäsenvaltioita tästä syystä 
tiedonannon "Euroopan 
vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu 
sitoutuminen esteettömään Eurooppaan" 
(COM(2010)0636) sekä siihen perustuvan 
Euroopan parlamentin oma-aloitteisen 
mietinnön (2010/2272) mukaisesti 
mahdollisimman nopeasti helpottamaan 
vammaisten pääsyä kaikkiin 
kulkuneuvoihin ja vastaaviin 
infrastruktuureihin; viittaa tässä 
yhteydessä myös liikuntarajoitteisten 
vanhusten suhteettoman suureen 
määrään;

Or. de

Tarkistus 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii komissiota valvomaan, että 14. vaatii komissiota valvomaan, että 
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jäsenvaltiot soveltavat asianmukaisesti 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annettuja asetuksia ja 
keskittyvät 1. toukokuuta 2010 
voimaantulleisiin asetuksiin 883/2004 ja 
987/2009 sisältyviin uusiin näkökohtiin;

jäsenvaltiot soveltavat asianmukaisesti 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annettuja asetuksia ja 
keskittyvät erityisesti sukupuolien 
tasa-arvoon sekä 1. toukokuuta 2010 
voimaantulleisiin asetuksiin 883/2004 
ja 987/2009 sisältyviin uusiin näkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 123
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. vaikka vapaan liikkuvuuden ja 
oleskelun oikeudet perustuvat vankasti 
unionin primaarioikeuteen ja niitä on 
kehitetty laajasti johdetussa oikeudessa, 
lainsäädännön soveltaminen on edelleen 
epätyydyttävää ja vaikuttaa haitallisesti 
kansalaisiin, jotka haluavat käyttää 
oikeuksiaan; jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä kaikkien jäljellä olevien 
hallinnollisten ja lainsäädännöllisten 
esteiden poistamista, jotka johtuvat 
unionin toimielimien ja 
vetoomusvaliokunnan toimista. On 
kiinnitettävä erityistä huomiota huonosti 
koulutettuihin tai vammaisiin 
työntekijöihin, jotta vastataan heidän 
ammatillista liikkuvuutta, vaihtoja ja 
ammatillista koulutusta koskeviin 
toiveisiinsa; ratkaisuna saattaisi
esimerkiksi olla vammaisille henkilöille 
tarkoitetun Erasmus-ohjelman 
perustaminen;

Or. fr

Tarkistus 124
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toteaa, että rajat ylittävän 
terveydenhuollon kokonaisvaltaisen 
hyödyntämisen kannalta on vielä 
selvitettävä lukuisia oikeudellisia 
epäselvyyksiä ja järjestelmäesteitä 
jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä 
(vaikeaselkoiset korvaamissäännöt, 
tietojenvaihdon puute jne.) ja lisättävä 
tietämystä paitsi potilaiden myös 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien 
keskuudessa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään kaikilta osin 
ja Euroopan unionin 
tietosuojasäännökset huomioon ottaen 
sähköisen terveydenhuollon (eHealth) ja 
telelääketieteen potentiaalin rajat 
ylittävän terveydenhuollon 
yksinkertaistamiseksi ja valtioiden 
sisäisten terveyspalvelujen laadun 
parantamiseksi ja tehokkuuden 
lisäämiseksi;

Or. de

Tarkistus 125
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. katsoo, että verotusta ja sosiaalialaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
lähentäminen sekä kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittaminen ovat käyttökelpoisia 
vaihtoehtoja, jotta ratkaistaan 
jäsenvaltioiden omiin järjestelmiin 
liittyvien yksityiskohtaisten menettelyjen 
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ongelmallinen koordinointi; katsoo, että 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hallintojen olisi näin ollen helpompi 
soveltaa sääntöjä ja menettelyt 
yksinkertaistuisivat unionin kansalaisten 
kannalta;

Or. fr

Tarkistus 126
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. toteaa, että yhtäältä tietämättömyys 
ja toisaalta kuluttajan oikeuksiin liittyvä 
luottamuksen puute toisessa Euroopan 
unionin valtiossa muodostavat 
kansalaisten suurimmat esteet sille, 
etteivät he hyödy suuresta 
tuotevalikoimasta ja kilpailukykyisistä 
hinnoista sisämarkkinoilla; tukee 
komissiota tästä syystä ponnisteluissa, 
joiden avulla se pyrkii luomaan rajat 
ylittäviä EU-ostoksia varten 
yksinkertaisemman ja myös internetin 
kautta mahdollisen pääsyn vaihtoehtoisiin 
riitojenratkaisumenettelyihin, jotka 
tarjoavat edullisen ja nopean vaihtoehdon 
oikeudenkäynneille;

Or. de

Tarkistus 127
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. katsoo, että potilaiden oikeus saada 
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tietoa on ensiarvoisen tärkeä; toteaa näin 
ollen huolestuneena, että monet 
kansalaiset ovat huonosti selvillä 
ulkomailla saadusta hoidosta 
aiheutuneiden kustannuksien 
korvausmenettelyistä ottaen huomioon, 
että liian usein tietyn hoidon 
maksuttomuus kotivaltiossa taataan heille 
ulkomailla eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin välityksellä;

Or. fr

Tarkistus 128
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
14 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 d. kannattaa jäsenvaltioiden välisen 
sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän 
käyttöönottoa; tarkoituksena on vaihtaa 
sosiaaliturvaa koskevia tietoja, jotta 
nopeutetaan tuensaajien rekisteröimistä 
ja tukien maksamista sekä torjutaan 
samalla tukiin liittyviä petoksia;

Or. fr

Tarkistus 129
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että uudistetussa
ammattipätevyysdirektiivissä olisi 
keskityttävä ammattilaisten käytettävissä 
tällä hetkellä olevien tietolähteiden 
rationalisoimiseen ja varmistettava niiden
koordinointi Sinun Eurooppasi 

17. katsoo, että ajan tasalle saatetussa
ammattipätevyysdirektiivissä olisi 
keskityttävä oppimiseen liittyvän 
liikkuvuuden esteiden poistamiseen 
kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin ja 
samanaikaisesti ammattilaisten 
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-verkkosivujen kanssa; käytettävissä tällä hetkellä olevien 
tietolähteiden rationalisoimiseen ja 
varmistettava niiden koordinointi Sinun 
Eurooppasi -verkkosivujen kanssa;

Or. en

Tarkistus 130
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että uudistetussa 
ammattipätevyysdirektiivissä olisi 
keskityttävä ammattilaisten käytettävissä 
tällä hetkellä olevien tietolähteiden 
rationalisoimiseen ja varmistettava niiden
koordinointi Sinun Eurooppasi 
-verkkosivujen kanssa;

17. katsoo, että uudistetussa 
ammattipätevyyksien tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä olisi keskityttävä 
ammattilaisten käytettävissä tällä hetkellä 
olevien tietolähteiden rationalisoimiseen ja
varmistettava niiden koordinointi Sinun 
Eurooppasi -verkkosivujen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 131
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että uudistetussa 
ammattipätevyysdirektiivissä olisi 
keskityttävä ammattilaisten käytettävissä 
tällä hetkellä olevien tietolähteiden 
rationalisoimiseen ja varmistettava niiden 
koordinointi Sinun Eurooppasi 
-verkkosivujen kanssa;

17. katsoo, että uudistetussa 
ammattipätevyysdirektiivissä olisi 
keskityttävä ammattilaisten käytettävissä 
tällä hetkellä olevien tietolähteiden 
rationalisoimiseen ja varmistettava niiden 
koordinointi Sinun Eurooppasi 
-verkkosivujen kanssa; toteaa myös, että 
sen pitäisi sisältää liikkuville työntekijöille 
suunnattuja ohjeita ja neuvoja 
työskentelymahdollisuuksista sekä elin- ja 
työoloista EU:ssa;
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Or. el

Tarkistus 132
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. ehdottaa komissiolle, että 
kansalaisille tiedotetaan laittomaan 
työntekoon liittyvistä riskeistä ja laillisen 
työpaikan saamiseen liittyvistä eduista 
(verotukselliset ja sosiaaliset edut, oikeus 
ammatilliseen koulutukseen, oikeus 
kansalaisuuteen, asuntoon ja perheen 
yhdistämiseen, lasten oikeus saada 
opetusta ja osallistua harjoitteluun) jo 
olemassa olevien välineiden, kuten 
EURES-ohjelman, välityksellä;

Or. fr

Tarkistus 133
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. ehdottaa erityisen internetportaalin 
perustamista, jota päivitetään 
säännöllisesti ja jonka avulla kansalliset, 
alueelliset tai paikalliset hallinnot voivat 
tehdä tiettäväksi, millä ammattialoilla 
haetaan työntekijöitä, jotta helpotetaan 
vapaaehtoista liikkuvuutta;

Or. fr
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Tarkistus 134
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että yksi käsiteltävänä 
olevista vetoomuksista koskee syrjivää 
kohtelua, josta ulkomaiset kieltenlehtorit 
("lettori") ovat kärsineet useissa 
italialaisissa yliopistoissa17; vaatii 
komissiota tutkimaan edelleen meneillään 
olevaa niin kutsuttua Gelmini-uudistusta, 
joka tuli voimaan joulukuussa 2010;
vaatii Italian viranomaisia ja 
asianomaisia yliopistoja ratkaisemaan 
tämän asian kiireellisesti;

19. muistuttaa syrjivästä kohtelusta, josta 
ulkomaiset kieltenlehtorit ovat kärsineet 
useissa eurooppalaisissa yliopistoissa; 
vaatii komissiota tutkimaan 
mahdollisuuden luoda alalle yhteiset 
säännöt;

Or. it

Tarkistus 135
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että yksi käsiteltävänä 
olevista vetoomuksista koskee syrjivää 
kohtelua, josta ulkomaiset kieltenlehtorit 
("lettori") ovat kärsineet useissa 
italialaisissa yliopistoissa3; vaatii 
komissiota tutkimaan edelleen meneillään 
olevaa niin kutsuttua Gelmini-uudistusta, 
joka tuli voimaan joulukuussa 2010; vaatii 
Italian viranomaisia ja asianomaisia 
yliopistoja ratkaisemaan tämän asian 
kiireellisesti;

19. muistuttaa, että yksi käsiteltävänä 
olevista vetoomuksista koskee syrjivää 
kohtelua, josta ulkomaiset kieltenlehtorit 
("lettori") ovat kärsineet useissa 
italialaisissa yliopistoissa3; vaatii 
komissiota tutkimaan edelleen meneillään 
olevaa niin kutsuttua Gelmini-uudistusta, 
joka tuli voimaan joulukuussa 2010; vaatii 
Italian viranomaisia ja asianomaisia 
yliopistoja ratkaisemaan tämän asian 
kiireellisesti; katsoo kuitenkin, että kyse ei 
ole yksittäisestä tapauksesta ja että näin 
ollen jäsenvaltioiden välittäjät voisivat 
kokoontua yhteen tarkastellakseen 
ongelman ratkaisemista unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. muistuttaa, että asetuksessa (EY) 
N:o 2201/20034 säädetään periaatteesta, 
jonka mukaan lasten olisi voitava säilyttää 
suhteensa molempiin vanhempiinsa näiden 
erottua, vaikka he asuisivat eri 
jäsenvaltioissa; huomauttaa, että vaikka 
tapaamisoikeutta koskevien aineellisten 
sääntöjen käyttöönotto ja soveltaminen 
kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden 
toimialaan, jäsenvaltioiden on noudatettava 
toimivaltuuksiaan käyttäessään unionin 
lainsäädäntöä, erityisesti perussopimusten 
määräyksiä, jotka koskevat kaikkien 
Euroopan unionin kansalaisten oikeutta 
matkustaa ja oleskella vapaasti toisessa
jäsenvaltiossa5;

20. muistuttaa, että asetuksessa (EY) 
N:o 2201/20034 säädetään periaatteesta, 
jonka mukaan lasten olisi voitava säilyttää 
suhteensa molempiin vanhempiinsa näiden 
erottua, vaikka he asuisivat eri 
jäsenvaltioissa; huomauttaa, että vaikka 
tapaamisoikeutta koskevien aineellisten 
sääntöjen käyttöönotto ja soveltaminen 
kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden 
toimialaan, jäsenvaltioiden on noudatettava 
toimivaltuuksiaan käyttäessään unionin 
lainsäädäntöä, erityisesti perussopimusten 
määräyksiä, jotka koskevat kaikkien 
Euroopan unionin kansalaisten oikeutta 
matkustaa ja oleskella vapaasti toisessa 
jäsenvaltiossa5 sekä säilyttää vanhempien 
ja lasten, isovanhempien ja lastenlasten 
tai veljien ja sisarien väliset suhteet; lisää, 
että toisinaan pitkittyvät määräajat ja 
lukuisat menettelyt, joita ne vanhemmat 
joutuvat noudattamaan, jotka haluavat 
palata alkuperämaahansa lapsensa tai 
lapsiensa kanssa, vaikeuttavat unionin 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta;

Or. fr

Tarkistus 137
Tatjana Ždanoka

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. muistuttaa, että asetuksessa (EY) 
N:o 2201/20034 säädetään periaatteesta, 

20. muistuttaa, että asetuksessa (EY) 
N:o 2201/20034 säädetään periaatteesta, 
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jonka mukaan lasten olisi voitava säilyttää 
suhteensa molempiin vanhempiinsa näiden 
erottua, vaikka he asuisivat eri 
jäsenvaltioissa; huomauttaa, että vaikka 
tapaamisoikeutta koskevien aineellisten 
sääntöjen käyttöönotto ja soveltaminen 
kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden 
toimialaan, jäsenvaltioiden on noudatettava 
toimivaltuuksiaan käyttäessään unionin 
lainsäädäntöä, erityisesti perussopimusten 
määräyksiä, jotka koskevat kaikkien 
Euroopan unionin kansalaisten oikeutta 
matkustaa ja oleskella vapaasti toisessa 
jäsenvaltiossa5;

jonka mukaan lasten olisi voitava säilyttää 
suhteensa molempiin vanhempiinsa näiden 
erottua, vaikka he asuisivat eri 
jäsenvaltioissa; huomauttaa, että vaikka 
tapaamisoikeutta koskevien aineellisten 
sääntöjen käyttöönotto ja soveltaminen 
kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden 
toimialaan, jäsenvaltioiden on noudatettava 
toimivaltuuksiaan käyttäessään unionin 
lainsäädäntöä, erityisesti perussopimusten 
määräyksiä, jotka koskevat kaikkien 
Euroopan unionin kansalaisten oikeutta 
matkustaa ja oleskella vapaasti toisessa 
jäsenvaltiossa5; kehottaa komissiota 
tutkimaan muiden kuin saksalaisten 
puolisoiden väitettyä syrjintää Saksan 
lastensuojeluviranomaisena toimivan 
nuorisoviraston (Jugendamt) 
tapauksessa; 

Or. en

Tarkistus 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. painottaa, että julkisilla 
viranomaisilla on velvollisuus tunnistaa 
ja poistaa esteet, jotka rajoittavat 
vammaisten henkilöiden mahdollisuutta 
hyödyntää EU:n kansalaisten oikeuksia 
eli suuren yleisön saatavilla olevia 
järjestelyjä ja palveluja, kuten julkista 
liikennettä, julkisia instituutioita ja 
paikkoja sekä julkista koulutusta ja 
tiedotusta, käyttäen kunkin henkilön 
vamman kannalta asianmukaisia 
viestintävälineitä viipymättä tai ilman 
ylimääräisiä kustannuksia;

Or. en
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Tarkistus 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. sellaisen jäsenvaltion, joka haluaa 
muuttaa lapsen jossakin unionin 
jäsenvaltiossa tunnustettuja 
väestörekisteriasiakirjoja, on ilmoitettava 
aikomuksestaan kyseiselle jäsenvaltiolle, 
jotta syntymätodistuksien kaltaisia 
asiakirjoja ei voitaisi muuttaa siten, että 
tieto lapsen alkuperästä, joka on osa 
hänen identiteettiään, olisi mahdollista 
poistaa;

Or. fr

Tarkistus 140
Zoltán Bagó

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. asiaankuuluva unionin säännös tai 
sopimus, jonka mukaan kaikilla unionin 
kansalaisilla on oikeus matkustaa ja 
oleskella muissa jäsenvaltioissa, ei saa 
rikkoa tai estää kulkuoikeuden nojalla 
sellaisia asianomaisen jäsenvaltion 
kieltäviä säännöksiä, jotka perustuvat 
lastensuojeluun, ihmishengen 
turvallisuuteen tai johonkin muuhun 
järkevään ja perusteltuun syyhyn, eikä 
asianomaisen jäsenvaltion antamaa 
lopullista tuomiota, jonka vaikutukset 
ovat alueellisia;

Or. hu
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Tarkistus 141
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. jokaiselle unionin kansalaiselle, 
joka on tunnustettu avioliiton 
ulkopuolella tai sen aikana syntyneen 
lapsen vanhemmaksi, on tiedotettava 
muutoksenhakukeinoista erotapauksien 
yhteydessä tapaamisoikeuden 
takaamiseksi, paitsi, jos lapsi olisi tällöin 
todistetusti ja tosiasiallisesti vaarassa; 
tapaamisoikeudesta päätetään niiden 
valtioiden yhteisellä päätöksellä, joista 
vanhemmat ja lapsi ovat kotoisin;

Or. fr

Tarkistus 142
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. kehottaa perustamaan jokaiseen 
jäsenvaltioon välittäjän tai vähintään 
lasten asioiden välittäjän toimen; 
välittäjälle on annettava riittävät 
valtuudet tutustua kaikkiin tarvittaviin 
asiakirjoihin sekä hakea muutosta 
tuomioistuimien päätöksiin, jotta olisi 
mahdollista koordinoida eroavien 
vanhempien valituksia ja juridisia 
ongelmia ja jotta vältetään, että he 
turvautuvat laittomiin tekoihin taatakseen 
oikeudet, joita he pitävät ominaan ja 
lastensa oikeuksina; lisää, että kaikki 
kansalaiset voivat ottaa yhteyttä oman 
alkuperävaltionsa välittäjään sekä sen 
valtion välittäjään, jossa kyseisen 
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kansalaisen oikeuksia ei ole hänen 
mielestään kunnioitettu;

Or. fr

Tarkistus 143
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 d. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
eivät ole ratifioineet neuvoston 
12. heinäkuuta 2010 tekemää päätöstä 
yhteistyön vahvistamisesta avio- ja 
asumuseroihin sovellettavan lain alalla, 
ratifioimaan sen, jotta taataan unionin 
kansalaisten tasa-arvo avioeron johdosta 
sovellettavaa lainsäädäntöä valittaessa; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
tätä uutta välinettä Euroopan 
kansalaisten teemavuoden yhteydessä
ottaen huomioon, että rajat ylittävien 
avioerojen määrä kasvaa väistämättä 
rajat ylittävien avioliittojen määrän 
kasvaessa;

Or. fr

Tarkistus 144
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
20 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 e. katsoo, että kaikkien kansalaisten, 
joiden oikeuksia on heidän mielestään 
loukattu, käytössä on oltava 
muutoksenhakukeinoja oikeuksien 
puolustamiseksi vähintään paikallisesti, 
kansallisesti tai unionin tasolla;
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Or. fr

Tarkistus 145
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kiinnittää jälleen kerran huomiota 
ongelmiin, joita ne Euroopan unionin 
kansalaiset ovat kohdanneet, jotka ovat 
päättäneet harjoittaa SEUT:n 49 artiklan 
mukaista sijoittautumisoikeuttaan ja 
tehneet Espanjassa laillisia 
kiinteistökauppoja, jotka on myöhemmin 
todettu laittomiksi ilman asianmukaista 
oikeudenkäyntiä ja kohtuullista 
korvausta; kehottaa Espanjan viranomaisia 
tarkistamaan perinpohjaisesti, miten Ley de 
Costas -lakia (rannikkolaki) pannaan 
täytäntöön, jotta vältetään sen vaikutukset 
yksittäisten kiinteistönomistajien 
oikeuksiin;

21. kiinnittää jälleen kerran huomiota 
ongelmiin, joita ne Euroopan unionin 
kansalaiset ovat kohdanneet, jotka ovat 
päättäneet harjoittaa SEUT:n 49 artiklan 
mukaista sijoittautumisoikeuttaan ja jotka
ovat tehneet Espanjassa laillisia 
kiinteistökauppoja, jotka on myöhemmin 
todettu laittomiksi; kehottaa Espanjan 
viranomaisia tarkistamaan perinpohjaisesti, 
miten Ley de Costas -lakia (rannikkolaki) 
pannaan täytäntöön, jotta vältetään sen 
vaikutukset yksittäisten 
kiinteistönomistajien oikeuksiin, kun 
otetaan huomioon, että omistusoikeus ei 
kuulu EU:n toimivaltaan vaan siihen 
sovelletaan toissijaisuusperiaatetta, josta 
määrätään perussopimuksissa;

Or. es

Tarkistus 146
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa, 
Kyproksella ja Bulgariassa; huomauttaa, 
että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä 

22. palauttaa mieleen, että Euroopan 
unionin kansalaisilla on ollut joissakin 
jäsenvaltioissa sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka 
ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
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jäsenvaltion omilla että muilla, on ollut 
sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka 
ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;

vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;

Or. it

Tarkistus 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa, 
Kyproksella ja Bulgariassa; huomauttaa, 
että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä 
jäsenvaltion omilla että muilla, on ollut 
sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka 
ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin; 
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin; huomauttaa, että Euroopan 
unionin kansalaisilla, sekä jäsenvaltion 
omilla että muilla, on ollut sellaisia vakavia 
ongelmia kiinteistökauppojen ja 
pankkitakuiden sekä omistusoikeuden 
rikkomusten kanssa, jotka ovat vähentäneet 
luottamusta rajatylittävillä 
kiinteistömarkkinoilla ja vaikuttaneet 
Euroopan talousongelmiin; kehottaa 
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;
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koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;

Or. es

Tarkistus 148
Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa, 
Kyproksella ja Bulgariassa; huomauttaa, 
että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä 
jäsenvaltion omilla että muilla, on ollut 
sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden 
sekä omistusoikeuden rikkomusten kanssa, 
jotka ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin Espanjassa, Kyproksella, 
Bulgariassa ja muissa EU:n 
jäsenvaltioissa; huomauttaa, että Euroopan 
unionin kansalaisilla, sekä jäsenvaltion 
omilla että muilla, on ollut sellaisia vakavia 
ongelmia erilaisten omistusoikeuden 
rikkomusten kanssa, jotka ovat 
tosiasiallisesti vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 149
Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa, 
Kyproksella ja Bulgariassa; huomauttaa, 
että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä 
jäsenvaltion omilla että muilla, on ollut 
sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka 
ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan 
kiinteistöjä ja toistaa vaatimuksensa siitä, 
että laillisesti hankitun kiinteistön 
omistusoikeutta on noudatettava 
täysimääräisesti;

22. palauttaa mieleen yhden 
vetoomusvaliokunnan keskeisistä 
painopistealueista: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin omistusoikeutta ja erityisesti 
kiinteistöjä koskeviin huolenaiheisiin 
esimerkiksi Espanjassa, Kyproksella ja 
Bulgariassa; huomauttaa, että Euroopan 
unionin kansalaisilla, sekä jäsenvaltion 
omilla että muilla, on ollut sellaisia vakavia 
ongelmia kiinteistökauppojen ja 
pankkitakuiden sekä omistusoikeuden 
rikkomusten kanssa, jotka ovat vähentäneet 
luottamusta rajatylittävillä 
kiinteistömarkkinoilla ja vaikuttaneet 
Euroopan talousongelmiin; vaatii, että 
laillisesti hankitun kiinteistön 
omistusoikeutta on noudatettava 
täysimääräisesti;

Or. fr

Tarkistus 150
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa, 
Kyproksella ja Bulgariassa; huomauttaa, 

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin EU:n jäsenvaltioissa; sekä 
jäsenvaltion omilla että muilla 
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että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä 
jäsenvaltion omilla että muilla, on ollut 
sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka 
ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 
kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;

kansalaisilla on ollut sellaisia vakavia 
ongelmia kiinteistökauppojen ja 
pankkitakuiden sekä omistusoikeuden 
rikkomusten kanssa, jotka ovat vähentäneet 
luottamusta rajatylittävillä 
kiinteistömarkkinoilla ja vaikuttaneet 
Euroopan talousongelmiin; kehottaa 
kiinteistölainsäädännön asiantuntijoiden ja 
vetoomusvaliokunnan jäsenten tekemien 
päätelmien perusteella ulottamaan 
Euroopan unionin kuluttajansuojaa ja 
vapaata liikkuvuutta koskevat periaatteet 
koskemaan kiinteistöjä ja toistaa 
vaatimuksensa siitä, että laillisesti hankitun 
kiinteistön omistusoikeutta on noudatettava 
täysimääräisesti;

Or. bg

Tarkistus 151
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa, 
Kyproksella ja Bulgariassa; huomauttaa, 
että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä 
jäsenvaltion omilla että muilla, on ollut 
sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka 
ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 

22. palauttaa mieleen 
vetoomusvaliokunnan keskeisen 
painopistealueen: ratkaisun löytäminen 
pitkäaikaisiin kiinteistöjä koskeviin 
huolenaiheisiin esimerkiksi Espanjassa,
Kyproksella ja Bulgariassa; huomauttaa, 
että Euroopan unionin kansalaisilla, sekä 
jäsenvaltion omilla että muilla, on ollut 
sellaisia vakavia ongelmia 
kiinteistökauppojen ja pankkitakuiden sekä 
omistusoikeuden rikkomusten kanssa, jotka 
ovat vähentäneet luottamusta 
rajatylittävillä kiinteistömarkkinoilla ja 
vaikuttaneet Euroopan talousongelmiin;
kehottaa kiinteistölainsäädännön 
asiantuntijoiden ja vetoomusvaliokunnan 
jäsenten tekemien päätelmien perusteella 
ulottamaan Euroopan unionin 
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kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti;

kuluttajansuojaa ja vapaata liikkuvuutta 
koskevat periaatteet koskemaan kiinteistöjä 
ja toistaa vaatimuksensa siitä, että laillisesti 
hankitun kiinteistön omistusoikeutta on 
noudatettava täysimääräisesti; toistaa, että 
on tarpeen tarkastella vetoomuksien 
esittäjien ilmaisemia kiinteistöjä koskevia 
muunlaisia huolenaiheita, kuten 
aikaisemmin tapahtuneita laittomia 
takavarikointeja ja omaisuuden 
palauttamista – ongelmia, jotka on 
ratkaistava useissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 152
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee merkille, että joissakin 
jäsenvaltioissa on olemassa erilaisia 
rajoituksia, joiden vuoksi muiden 
jäsenvaltioiden kansalaisten on vaikeaa 
liittyä olemassa oleviin poliittisiin 
puolueisiin tai perustaa omia puolueita; 
kehottaa jäsenvaltioita poistamaan 
tällaiset rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 153
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. tunnustaa, että äänestysvilkkauden 
jatkuva hiipuminen Euroopan 
parlamentin vaaleissa on haaste unionin 
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kannalta; kehottaa näin ollen unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita lisäämään 
niiden toteuttamia toimia, jotta 
kansalaisille annetaan hyödyllistä ja 
konkreettista tietoa heidän 
vaalioikeuksistaan, olipa kyse Euroopan 
parlamentin vaaleista tai heidän 
asuinvaltiossaan järjestettävistä vaaleista, 
ja jotta edistetään oikeuksien käyttämistä; 
pitää myönteisenä, että komissio haluaa 
helpottaa unionin kansalaisten 
asettumista ehdolle Euroopan 
parlamentin vaaleissa ja 
kunnallisvaaleissa omassa 
asuinvaltiossaan ja valmistella keinoja 
parantaa menettelyjä, joilla estetään 
äänestäminen kahdessa eri valtiossa tai 
äänestysoikeuden menettäminen; 
ehdottaa tässä tarkoituksessa, että 
luodaan eurooppalainen vaalirekisteri 
Euroopan parlamentin vaaleja varten;

Or. fr

Tarkistus 154
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. tukee komission toteuttamia toimia, 
jotta Euroopan parlamentin vaalien 
tulokset julkaistaisiin samanaikaisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 155
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään keskustelun, jotta estetään 
unionin kansalaisia menettämästä 
äänestysoikeuksiaan heidän käytettyään 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen; 
kehottaa näin ollen komissiota 
järjestämään Euroopan parlamentin 
kanssa kuulemistilaisuuden, jossa 
tarkastellaan tätä kysymystä ja jonka 
päätelmät voidaan julkaista Euroopan 
kansalaisten teemavuotena 2013;

Or. fr

Tarkistus 156
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
22 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 d. ehdottaa, että liittymistä johonkin 
unionin tason poliittiseen puolueeseen 
ehdotettaisiin yleisemmin liityttäessä 
kansallisiin puolueisiin, jotta edistetään 
kansalaisten osallistumista unionin 
poliittiseen toimintaan;

Or. fr

Tarkistus 157
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
22 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 e. ehdottaa, että komissio toteuttaisi 
tutkimuksen selvittääkseen, miten unionin 
kansalaiset haluavat saada tietoa unionin 
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toiminnasta, jotta olisi mahdollista vastata 
suoremmin heidän odotuksiinsa;

Or. fr

Tarkistus 158
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
22 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 f. ehdottaa, että komissio käynnistää 
vuonna 2012 unionin laajuisen kilpailun, 
jonka tarkoituksena on luoda Euroopan 
kansalaisten teemavuoden logo;

Or. fr

Tarkistus 159
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
22 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 g. kehottaa komissiota vahvistamaan 
unionin alueen kattavaa verkostoa, jonka 
tehtävänä on tiedottaa unionin 
toiminnasta, lisäämällä mahdollisimman 
lähellä kansalaisia sijaitsevien 
tiedotuspisteiden määrää;

Or. fr

Tarkistus 160
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että kansalaisille tarkoitetun 
yhden luukun palvelun, Sinun Eurooppasi, 
käyttöönotto on merkittävää niiden 
kansalaisten kannalta, jotka etsivät neuvoja 
tai hakevat oikaisua; tunnustaa, että 
komission perustamat 
riidanratkaisuverkostot ovat merkittäviä 
osapuolia sisämarkkinoiden heikkoa 
toimintaa koskevien valitusten 
ratkaisemisessa; vaatii komissiota 
edistämään näitä käytettävissä olevia 
verkkopalveluja aktiivisemmin ottamalla 
mukaan nykyiset EU:n tason avustus- ja 
ongelmanratkaisupalvelut;

23. katsoo, että kansalaisille tarkoitetun 
yhden luukun tietoportaalin, Sinun 
Eurooppasi, käyttöönotto on merkittävää 
niiden kansalaisten kannalta, jotka etsivät 
neuvoja tai hakevat oikaisua; tunnustaa 
samalla, että komission perustamat tieto-
ja riidanratkaisuverkostot (Europe Direct, 
Solvit, Euroopan kuluttajakeskukset jne.)
ovat merkittäviä osapuolia 
sisämarkkinoiden heikkoa toimintaa 
koskevien valitusten ratkaisemisessa; vaatii 
komissiota edistämään näitä käytettävissä 
olevia verkkopalveluja aktiivisemmin 
paitsi ottamalla mukaan nykyiset EU:n 
tason avustus- ja ongelmanratkaisupalvelut
myös tuomalla ne laajemmin ja 
aktiivisemmin kansalaisten lähelle ja 
tiedottamalla niistä;

Or. de

Tarkistus 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että kansalaisille tarkoitetun 
yhden luukun palvelun, Sinun Eurooppasi, 
käyttöönotto on merkittävää niiden 
kansalaisten kannalta, jotka etsivät neuvoja 
tai hakevat oikaisua; tunnustaa, että 
komission perustamat 
riidanratkaisuverkostot ovat merkittäviä 
osapuolia sisämarkkinoiden heikkoa 
toimintaa koskevien valitusten 
ratkaisemisessa; vaatii komissiota 
edistämään näitä käytettävissä olevia 
verkkopalveluja aktiivisemmin ottamalla 
mukaan nykyiset EU:n tason avustus- ja 
ongelmanratkaisupalvelut;

23. katsoo, että kansalaisille tarkoitetun 
esteettömän yhden luukun palvelun, Sinun 
Eurooppasi, käyttöönotto on merkittävää 
niiden kansalaisten kannalta, jotka etsivät 
neuvoja tai hakevat oikaisua; tunnustaa, 
että komission perustamat 
riidanratkaisuverkostot ovat merkittäviä 
osapuolia sisämarkkinoiden heikkoa 
toimintaa koskevien valitusten 
ratkaisemisessa; vaatii komissiota 
edistämään näitä käytettävissä olevia 
verkkopalveluja aktiivisemmin ottamalla 
mukaan nykyiset EU:n tason avustus- ja 
ongelmanratkaisupalvelut;
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Or. hu

Tarkistus 162
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. koska tieto sijaitsee toiminnan 
ytimessä, on syytä tiedottaa kansalaisille 
paremmin heidän oikeuksistaan 
matkustajina, kuluttajina, työntekijöinä, 
matkailijoina ja niin edelleen; katsoo 
lisäksi, että jos kansalaiset tuntevat 
varmasti olonsa turvatuksi, he osallistuvat 
entistä enemmän unionin tavara- ja 
palvelumarkkinoiden koko potentiaalin 
hyödyntämiseen ja hyötyvät entistä 
enemmän sen tuottamista eduista; 
kehottaa näin ollen unionin toimielimiä 
tiedottamaan kansalaisille toimista, joita 
on toteutettu heidän suojelemisekseen 
tilanteilta, joissa he ovat yksilöinä 
voimattomia, ja heidän auttamisekseen 
torjumaan näitä tilanteita, unohtamatta 
niin sanottuja vähemmistöryhmiä tai 
väestöryhmiä, jotka elävät köyhyysrajan 
alapuolella eivätkä todennäköisesti 
hakeudu tiedon pariin;

Or. fr

Tarkistus 163
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. ehdottaa, että vastaanottavat 
jäsenvaltiot asettavat saataville unionin 
uusille asukkaille ja kansalaisille 
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tarkoitettua opastusta, jotta he voivat 
käyttää sosiaalisia oikeuksiaan 
(sosiaaliturvan, terveydenhoidon ja 
opetuksen alalla) ja äänestysoikeuttaan 
(paikallisvaaleissa, Euroopan 
parlamentin vaaleissa tai 
ammattijärjestöjen vaaleissa);

Or. fr

Tarkistus 164
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. katsoo, että rajatyöntekijät ovat 
joutuneet ensimmäisinä kärsimään 
jäsenvaltioiden hallinnollisista 
rasituksista; sen lisäksi, että 
rajatyöntekijöille on annettava parempaa 
tietoa heidän sosiaalisista ja 
ammatillisista oikeuksistaan, on 
helpotettava heidän liittymistään 
ammattijärjestöihin heidän 
suojelemisensa parantamiseksi; katsoo 
lisäksi, että tiedottamalla liikkuvuuteen 
liittyvistä eduista voidaan täydentää 
ratkaisevalla tavalla toimia, joita on 
toteutettu, jotta torjutaan EU:ssa 
ilmenevää aivovuodon ilmiötä;

Or. fr

Tarkistus 165
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
23 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 d. kehottaa parlamenttia ja 
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Eurooppa-neuvostoa valvomaan, että 
jäsenvaltioilla on käytössään riittäviä 
talousarviovaroja voidakseen varmistaa 
suotuisissa oloissa Euroopan kansalaisten 
teemavuoden 2013 ja siihen liittyvien 
toimien täytäntöönpanon erityisesti 
tiedotusvälineiden välityksellä, mikäli 
asetetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa;

Or. fr

Tarkistus 166
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kannustaa komissiota tekemään 
yhteistyötä vetoomusvaliokunnan kanssa 
laatiessaan uutta katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2013;

24. kannustaa Euroopan komissiota
asettamaan eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen vuodeksi 2013 
laatimansa toimintasuunnitelman 
keskeiseksi toimialaksi; kannustaa 
komissiota tekemään yhteistyötä 
vetoomusvaliokunnan kanssa laatiessaan 
uutta katsausta Euroopan unionin 
kansalaisuuteen vuonna 2013;

Or. fr

Tarkistus 167
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kannustaa komissiota tekemään 
yhteistyötä vetoomusvaliokunnan kanssa 
laatiessaan uutta katsausta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2013;

24. kannustaa komissiota tekemään 
yhteistyötä vetoomusvaliokunnan kanssa 
laatiessaan uutta katsausta Euroopan
unionin kansalaisuuteen vuonna 2013; 
oikaisee tässä yhteydessä, että 
vetoomusvaliokunta käsittelee tarkoin 
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ennen kyseisen seuraavan katsauksen 
julkaisemista saavutetut tulokset unionin 
kansalaisuuden vahvistamiseksi erityisesti 
vetoomusvaliokunnan saamien
vetoomusten pohjalta, ja vaatii 
komissiolta tarvittaessa lisätoimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 168
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että unionia koskevaa 
tiedotusta on annettava entistä enemmän 
television välityksellä, joka on tärkeä 
tiedonvälityskanava; pitää näin ollen 
myönteisenä, että Euronews-kanavalle on 
myönnetty lisää talousarviovaroja;

Or. fr

Tarkistus 169
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää myönteisenä komission 
äskettäistä ehdotusta, joka koskee EU:n 
kansalaisten suojelun vahvistamista 
minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti-
tai konsuliviranomaisten toimenpiteiden 
turvin, erityisesti siten, että selvennetään, 
milloin kansalaisia ei katsota 
edustettavan, ja määritellään, millaista 
apua jäsenvaltiot yleensä antavat sitä 
tarvitseville;
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Or. en

Tarkistus 170
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kannustaa komissiota laatimaan 
tiedotusaineistoa, kuten EU:n 
kansalaisten oikeuksien "kymmenen 
käskyä", jossa selvitetään selkeästi ja 
yksinkertaisesti, mitkä ovat EU:n 
kansalaisten oikeudet; katsoo, että 
lehtisen olisi oltava helposti saatavilla ja 
toimittava kaikkien sellaisten kansalaisten 
käsikirjana, jotka muuttavat, 
työskentelevät, opiskelevat, tekevät 
ostoksia, matkustelevat ja käyttävät 
poliittisia oikeuksiaan yli rajojen;

Or. en

Tarkistus 171
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen julistaa vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten vuodeksi, joka juhlistaisi 
Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen 
käyttöönotosta kuluneita 20:tä vuotta ja 
lisäisi tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista; kehottaa komissiota 
käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi 
lujittaakseen ponnistelujaan kansalaisten 
oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi;

25. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen julistaa vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten vuodeksi, joka juhlistaisi 
Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen 
käyttöönotosta kuluneita 20:tä vuotta ja 
korostaisi ja lisäisi tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista;
kehottaa komissiota käyttämään tämän 
tilaisuuden hyväksi lujittaakseen 
ponnistelujaan kansalaisten oikeuksien 
suojelemiseksi ja edistämiseksi ja siten 
EU:n aseman ja imagon vahvistamiseksi 
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kansalaisten oikeuksien puolustajana ja 
niiden käyttämisen helpottajana;
korostaa, että on tärkeää hyödyntää 
vuoden 2013 strategista potentiaalia, jotta 
nopeutetaan sosiaalisia ja poliittisia 
muutoksia, jotka ovat keskeisessä 
asemassa vastattaessa talouskriisien 
syventämään luottamuspulaan; kehottaa 
sisällyttämään unionin kansalaisuuden 
Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajiston painopistealoihin;

Or. en

Tarkistus 172
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen julistaa vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten vuodeksi, joka juhlistaisi 
Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen 
käyttöönotosta kuluneita 20:tä vuotta ja 
lisäisi tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista; kehottaa komissiota 
käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi 
lujittaakseen ponnistelujaan kansalaisten 
oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi;

25. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen julistaa vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten vuodeksi, joka juhlistaisi 
Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen 
käyttöönotosta kuluneita 20:tä vuotta ja 
lisäisi tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista sekä vahvistaisi 
tiedottamisen ja oikeuksien käytännön 
toteutuksen kannalta ratkaisevia tieto- ja 
ongelmanratkaisupalveluja; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään 
tämän tilaisuuden hyväksi lujittaakseen 
ponnistelujaan kansalaisten oikeuksien 
suojelemiseksi ja edistämiseksi ja pitää 
kansalaisyhteiskunnan 
(kansalaisjärjestöt, voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt jne.) mukaan 
ottamista ja Euroopan unionin laajuisille 
kampanjoille myönnettyjä riittäviä 
budjettivaroja avaintekijöinä tämän 
vuoden lisäarvon kannalta;

Or. de
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Tarkistus 173
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen julistaa vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten vuodeksi, joka juhlistaisi 
Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen 
käyttöönotosta kuluneita 20:tä vuotta ja 
lisäisi tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista; kehottaa komissiota 
käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi 
lujittaakseen ponnistelujaan kansalaisten 
oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi;

25. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen julistaa vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten vuodeksi, joka juhlistaisi 
Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteen 
käyttöönotosta kuluneita 20:tä vuotta ja 
lisäisi tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista; kehottaa komissiota 
käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi 
lujittaakseen ponnistelujaan kansalaisten 
oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi 
erityisesti kansalaisuutta koskevan 
seuraavan kertomuksen kehyksessä;

Or. fr

Tarkistus 174
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. moittii koordinaation puutetta 
jäsenvaltioiden välillä, mikä on johtanut 
unionin kansalaisten kaksoisverotukseen 
heidän hankittuaan kokemuksia tai 
asuttuaan jossakin muussa jäsenvaltiossa 
kuin omassa kotivaltiossaan; toivoo 
eläkkeiden verotuksen yhteensovittamisen 
puuttuessa, että jäsenvaltiot tekisivät edes 
säännöllistä yhteistyötä näissä 
kysymyksissä ja että luotaisiin 
jäsenvaltioiden välistä kaksoisverotusta 
koskevia valituksia käsittelevä keskitetty 
elin; painottaa, että jäsenvaltioiden välillä 
tehdyt kahdenväliset sopimukset ovat 
vanhentuneita eivätkä enää ilmennä 
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työntekijöiden liikkuvuutta ja kyseisten 
kansalaisten uusia tarpeita;

Or. fr

Tarkistus 175
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. muistuttaa, että vaikka unionin 
kansalaisuuden käsite liittyykin läheisesti 
vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteen, myös kaikki kansalaiset, jotka 
eivät liiku alkuperämaastaan, 
hyödyntäisivät unionin kansalaisuuteen 
liittyviä oikeuksiaan; mainitsee tästä 
esimerkkeinä verkko-ostokset toisesta 
EU:n jäsenvaltiosta, lentomatkustajien 
oikeudet unionin sisäisillä lennoilla, rajat 
ylittävä perintöoikeus tai poliittiset 
oikeudet, kuten vetoomusoikeus 
Euroopan parlamentissa tai 
osallistuminen uuteen eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen; kehottaa 
komissiota tässä yhteydessä Euroopan 
kansalaisten teemavuoden puitteissa 
tiedottamaan asiasta myös muissa 
unionin kansalaisuuteen liittyvissä 
tiedotuskampanjoissa ja varmistamaan, 
että tiedot voisivat vedota poikkeuksetta 
kaikkiin EU:n kansalaisiin;

Or. de

Tarkistus 176
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)



AM\889626FI.doc 99/104 PE480.601v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. panee merkille kuluttajien tiedon 
puutteen, joka liittyy muissa 
jäsenvaltioissa tehtäviin internetostoksiin, 
mikä hidastaa kaupallisia 
vaihtoja; katsoo, että kuluttajille 
tarkoitettu tiedotus on toisinaan 
monimutkaista ja että on 
yksinkertaistettava erityisesti merkintöjä;

Or. fr

Tarkistus 177
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. katsoo, että kaikilla unionin 
kansalaisilla on oikeus tutustua vapaasti 
puolueettomaan ja laadukkaaseen 
tietoon; seuraa erittäin huolestuneena 
sellaisten tiedotusvälineiden 
valvontaviranomaisten perustamista, 
joilla on liian läheinen suhde poliittisiin 
vallanpitäjiin;

Or. fr

Tarkistus 178
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. kehottaa jäsenvaltioita 
osallistumaan tiiviimmin intensiivisen 
tietovirran käyttöön ottamiseen ja unionin 
toimielimien toimintaan kohdistettuun 
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tarkasteluun; lisää, että unionissa 
toteutetut toimet täydentävät lisänä 
kansallisia toimia, joilla pyritään samaan 
tavoitteeseen, mitä korostetaan 
poliittisessa julkilausumassa 
"Kumppanuuteen perustuva 
EU-viestintä", jonka Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja komissio 
allekirjoittivat 22. lokakuuta 2008;

Or. fr

Tarkistus 179
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 d. arvioi, että unionin kansalaiset ovat 
eriarvoisessa asemassa 
terveydenhoitopalvelujen saamiseen 
liittyen, mikä johtuu erityisesti siitä, että 
asukaskohtaiset lääkärien määrät 
vaihtelevat suuresti; ehdottaa näin ollen 
etälääketieteestä annetun direktiivin 
täytäntöönpanoa, koska etälääketiede on 
tehokas, edullinen ja kaikkialla unionissa 
helposti sovellettavissa oleva vaihtoehto, 
jolla tasoitetaan infrastruktuurista 
johtuvia eroja unionin 
terveydenhoitopolitiikan alalla;

Or. fr

Tarkistus 180
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 e. toteaa, että pankkitilin avaaminen 
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edellyttää asumista koskevien 
vaatimuksien täyttymistä; painottaa 
kuitenkin, että uusien maahanmuuttajien, 
joilla ei vielä ole pysyvää osoitetta, olisi 
voitava avata pankkitili esittämällä 
omistajan ja tulevan vuokralaisen välinen 
vuokrasopimuksen allekirjoitussitoumus;

Or. fr

Tarkistus 181
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 f. moittii avoimuuden puutetta, joka 
liittyy pankkien ja vakuutuslaitoksien 
veloittamiin maksuihin unionissa; panee 
huolestuneena merkille verkkopankkien 
kehittymisen, koska se aiheuttaa 
lisäongelmia kansalaisille, jotka eivät 
näin ollen ole tekemisissä fyysisen 
henkilön kanssa; moittii internetissä 
tehtäviä sijoituksia, joiden yhteydessä 
kansalaisille ja kuluttajille ei ilmoiteta 
selvästi sijoituksien menettämistä 
koskevasta mahdollisuudesta;

Or. fr

Tarkistus 182
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 g. toivoo, että oikeaksi todistettua 
käännöstä edellyttävien asiakirjojen 
määrää vähennettäisiin ehdottomaan 
minimiin oikeudellisten menettelyjen 
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yhteydessä, jotta vältetään 
viivästyttämästä kansalaisten 
puolustamista ja aiheuttamasta liiallisia 
oikeudenkäyntimenettelyjä;

Or. fr

Tarkistus 183
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
25 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 h. toivoo, että Euroopan komissio, joka 
edistää eurooppalaisten kaupunkien 
ystävyyskaupunkitoimintaa, ei keskity 
myöntämään tukia yksinomaan uusien 
jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden 
kanssa toteutettavalle 
ystävyyskaupunkitoiminnalle, vaan 
toivoo, että myös pidempään kestäneelle 
ystävyyskaupunkitoiminnalle myönnetään 
edelleen unionin varoja toiminnan tällä 
hetkellä uhattuna olevan jatkuvuuden 
varmistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. katsoo, että tiettyjen kansalaisuuteen 
liittyvien kysymyksien tarkasteleminen 
siten, että tehdään ero naisten ja miesten 
välillä, edellyttää Euroopan 
tasa-arvoinstituutin metodologista ja 
analyyttista tukea.
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Or. en

Tarkistus 185
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. toivoo, että kaikki unionin 
kansalaiset, jotka ilmoittavat joutuneensa 
kärsimään vahinkoa jonkin toisen 
jäsenvaltion hallinto- tai 
poliisiviranomaisten liiallisen 
innokkuuden tai valta-aseman 
väärinkäytön vuoksi, voisivat helposti 
kääntyä näitä tahoja vastaan esitettävistä 
kanteluista vastaavan kansallisen tai 
paikallisen viranomaisen puoleen.

Or. fr

Tarkistus 186
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. onnittelee komissiota sen johdosta, 
että on otettu käyttöön Euroopan 
oikeusportaali, johon on koottu 
jäsenvaltioissa noudatettavat oikeudelliset 
menettelyt.

Or. fr

Tarkistus 187
Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
26 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 c. panee merkille jäsenvaltioiden 
väliset erot, jotka liittyvät 
matkapuhelimien ja internetliittymien 
alaan; korostaa, että verkkovierailujen 
mahdollistama hintojen alentuminen on 
yksinomaan unionin lainsäädännön 
ansiota; kehottaa näin ollen julkistamaan 
jokaisessa jäsenvaltiossa tekstiviestien, 
multimediaviestien, puhelujen 
minuuttiveloituksen ja internetyhteyksien 
tuotantokustannukset, jotta edistetään 
sellaisten unionin pakettien luomista, 
joilla vähennetään liikkuvuudesta 
aiheutuvia kustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 188
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
26 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 d. tuomitsee kytkykaupan; toivoo, että 
Euroopan kansalaisten teemavuoden 
yhteydessä voidaan myös osoittaa 
kansalaisille, millaisilla toimilla heitä on 
suojeltu kuluttajina ja millaisilla toimilla 
on mahdollistettu heidän ostovoimansa 
ylläpitäminen kriisiaikana.

Or. fr


