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Tarkistus 1
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 24, 227, 
258 ja 260 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 24, 227, 
228, 258 ja 260 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen tullessa voimaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjasta tuli 
oikeudellisesti sitova;

Or. de

Tarkistus 3
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Α. ottaa huomioon, että kansalaisten oikeus 
esittää vetoomuksia Euroopan 
parlamentille on kirjattu perussopimukseen 
Maastrichtin sopimuksen1 voimaantulosta 
1. marraskuuta 1993 lähtien;

ottaa huomioon, että kansalaisten oikeus 
esittää vetoomuksia Euroopan 
parlamentille on kirjattu perussopimukseen 
Maastrichtin sopimuksen1 voimaantulosta 
1. marraskuuta 1993 lähtien ja että tämän 
tarkoituksena on kansalaisten 



PE489.586v01-00 4/58 AM\902727FI.doc

FI

puolustaminen;

Or. el

Tarkistus 4
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että kansalaisten oikeus 
esittää vetoomuksia Euroopan 
parlamentille on kirjattu perussopimukseen 
Maastrichtin sopimuksen1 voimaantulosta 
1. marraskuuta 1993 lähtien;

A. ottaa huomioon, että kansalaisten oikeus 
esittää vetoomuksia Euroopan 
parlamentille on kirjattu perussopimukseen 
jo Maastrichtin sopimuksen1

voimaantulosta 1. marraskuuta 1993 
lähtien;

Or. de

Tarkistus 5
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että – ellei 
perussopimuksen pöytäkirjasta N:o 30 
muuta johdu – perusoikeuskirja on ollut 
oikeudellisesti sitova Lissabonin 
sopimuksen2 tultua voimaan 1. joulukuuta 
2009; katsoo, että Lissabonin sopimus 
muodostaa myös oikeusperustan EU:n 
liittymiselle Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen sekä 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen;

B. ottaa huomioon, että – ellei 
perussopimuksen pöytäkirjasta N:o 30 
muuta johdu – perusoikeuskirja on ollut 
oikeudellisesti sitova Lissabonin 
sopimuksen2 tultua voimaan 1. joulukuuta 
2009; katsoo, että Lissabonin sopimus 
muodostaa myös oikeusperustan EU:n 
liittymiselle Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen sekä sille, että 
eurooppalaisella kansalaisaloitteella 
luodaan ensi kertaa yhteisön tasolla 
suoran demokratian väline;

Or. de
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Tarkistus 6
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että – ellei 
perussopimuksen pöytäkirjasta N:o 30 
muuta johdu – perusoikeuskirja on ollut 
oikeudellisesti sitova Lissabonin 
sopimuksen2 tultua voimaan 1. 
joulukuuta 2009; katsoo, että Lissabonin 
sopimus muodostaa myös oikeusperustan 
EU:n liittymiselle Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen sekä 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen;

B. katsoo, että Lissabonin sopimus 
muodostaa myös oikeusperustan EU:n 
liittymiselle Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen sekä 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen;

Or. de

Tarkistus 7
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että asetus 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta* tulee
voimaan 1. huhtikuuta 2012 ja että 
parlamentin tehtävänä on järjestää julkisia 
kuulemisia menestyksekkäistä aloitteista, 
jotka ovat saaneet yli miljoona 
allekirjoitusta vähintään seitsemästä 
jäsenvaltiosta;

C. ottaa huomioon, että asetus 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta1 tuli
voimaan 1. huhtikuuta 2012 ja että 
parlamentin tehtävänä on järjestää julkisia 
kuulemisia menestyksekkäistä aloitteista, 
jotka ovat saaneet yli miljoona 
allekirjoitusta vähintään seitsemästä 
jäsenvaltiosta;

Or. en

                                               
1 Asetus (EU) N:o 211/2011 kansalaisaloitteesta, EUVL L 65, s. 1, 11.3.2011.
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Tarkistus 8
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen, ja ottaa 
huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, jonka 
tehtävä "perussopimusten vartijana" 
estää sitä puuttumasta asioihin, jotka 
eivät kuulu EU:n lainsäädännön piiriin;

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen, ja ottaa 
huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, jonka 
tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot 
noudattavat täysimääräisesti EU:n 
lainsäädännön muotoa ja henkeä;

Or. en

Tarkistus 9
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen, ja ottaa 
huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, jonka 
tehtävä "perussopimusten vartijana" estää 
sitä puuttumasta asioihin, jotka eivät kuulu 
EU:n lainsäädännön piiriin;

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen, ja ottaa 
huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, jonka 
tehtävä "perussopimusten vartijana" estää 
sitä puuttumasta asioihin, jotka eivät kuulu 
EU:n lainsäädännön piiriin;
vetoomusvaliokunta tekee myös 
yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen, 
Euroopan parlamentin muiden 
valiokuntien, eurooppalaisten 
toimielinten, toimijoiden ja verkostojen 
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sekä jäsenvaltioiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 10
Michael Cashman
Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen, ja ottaa 
huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, jonka 
tehtävä "perussopimusten vartijana" estää 
sitä puuttumasta asioihin, jotka eivät kuulu 
EU:n lainsäädännön piiriin;

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen ja 
parantamalla kansalaisten osallistumista 
EU:n päätöksentekoprosessiin, millä 
lisätään avoimuutta ja vastuullisuutta, ja 
ottaa huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, jonka 
tehtävä "perussopimusten vartijana" estää 
sitä puuttumasta asioihin, jotka eivät kuulu 
EU:n lainsäädännön piiriin;

Or. en

Tarkistus 11
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen, ja ottaa 

D. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 
velvollisuutena on jatkuvasti arvioida 
uudelleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian 
periaatteiden kehittämisen suhteen, ja ottaa 
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huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, jonka 
tehtävä "perussopimusten vartijana" estää 
sitä puuttumasta asioihin, jotka eivät 
kuulu EU:n lainsäädännön piiriin;

huomioon, että säännönmukaisessa 
toiminnassaan valiokunta tekee läheistä 
yhteistyötä komission kanssa, joka toimii 
"perussopimusten vartijana";

Or. de

Tarkistus 12
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. on tyytyväinen keskitettyyn 
palvelupisteeseen, josta kansalaiset voivat 
saada neuvoja sekä tietoja oikeustoimiin 
ryhtymisestä tai valittamisesta 
"Kansalaisten oikeudet EU:ssa" 
-portaalin välityksellä;

Or. el

Tarkistus 13
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. suhtautuu myönteisesti EU:n 
tuomioistuimen perusoikeuskirjan 51 
artiklaa tulkitsevaan oikeuskäytäntöön, 
jonka ERT-oikeuskäytäntölinjassa 
painotetaan, että jäsenvaltioiden elimet 
ovat sidottuja ensisijaisiin unionin 
lainsäädäntöön perustuviin oikeuksiin 
myös silloin, kun ne haluavat rajoittaa 
SEU-sopimuksessa taattuja 
perusvapauksia kansallisilla 
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toimenpiteillä;

Or. de

Tarkistus 14
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että Euroopan unionin 
kansalaisilla ja asukkailla on oikeus 
edellyttää, että ongelmiin, jotka he esittävät 
vetoomusvaliokunnalle, voidaan löytää 
ratkaisu Euroopan unionin lainsäädännön 
puitteissa, sillä he odottavat Euroopan 
unionin puolustavan heidän 
luonnonympäristöään, terveyttään, 
liikkumisvapauttaan, ihmisarvoaan ja 
perusoikeuksiaan;

E. katsoo, että Euroopan unionin 
kansalaisilla ja asukkailla on oikeus 
edellyttää, että ongelmiin, jotka he esittävät 
vetoomusvaliokunnalle, voidaan löytää 
ratkaisu Euroopan unionin lainsäädännön 
puitteissa, sillä he odottavat Euroopan 
unionin puolustavan heidän 
luonnonympäristöään, terveyttään, 
liikkumisvapauttaan, ihmisarvoaan ja 
perusoikeuksiaan sekä -vapauksiaan;

Or. en

Tarkistus 15
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että Euroopan unionin 
kansalaisilla ja asukkailla on oikeus 
edellyttää, että ongelmiin, jotka he esittävät 
vetoomusvaliokunnalle, voidaan löytää 
ratkaisu Euroopan unionin lainsäädännön 
puitteissa, sillä he odottavat Euroopan 
unionin puolustavan heidän 
luonnonympäristöään, terveyttään, 
liikkumisvapauttaan, ihmisarvoaan ja 
perusoikeuksiaan;

E. katsoo, että Euroopan unionin 
kansalaisilla ja asukkailla on oikeus 
edellyttää, että ongelmiin, jotka he esittävät 
vetoomusvaliokunnalle, voidaan löytää 
ratkaisu Euroopan unionin lainsäädännön 
puitteissa ja kohtuullisessa ajassa, sillä he 
odottavat Euroopan unionin puolustavan 
heidän luonnonympäristöään, terveyttään, 
liikkumisvapauttaan, ihmisarvoaan ja 
perusoikeuksiaan;
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Or. de

Tarkistus 16
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että Euroopan unionin 
kansalaisilla ja asukkailla on oikeus 
edellyttää, että ongelmiin, jotka he esittävät 
vetoomusvaliokunnalle, voidaan löytää 
ratkaisu Euroopan unionin lainsäädännön 
puitteissa, sillä he odottavat Euroopan 
unionin puolustavan heidän 
luonnonympäristöään, terveyttään, 
liikkumisvapauttaan, ihmisarvoaan ja 
perusoikeuksiaan;

E. katsoo, että Euroopan unionin 
kansalaisilla ja asukkailla on oikeus 
edellyttää, että ongelmiin, jotka he esittävät 
vetoomusvaliokunnalle, voidaan löytää 
ratkaisu Euroopan unionin lainsäädännön 
puitteissa, sillä he odottavat Euroopan 
unionin puolustavan heidän oikeuksiaan 
unionin kansalaisina ja etenkin heidän 
luonnonympäristöään, terveyttään, 
liikkumisvapauttaan, ihmisarvoaan ja 
perusoikeuksiaan;

Or. de

Tarkistus 17
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että unionin toimielinten olisi 
tarjottava enemmän tietoja ja oltava EU:n 
kansalaisille avoimempia;

Or. el

Tarkistus 18
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että kansalaisten 
Euroopan parlamentille esittämien 
vetoomusten määrä lisääntyy jatkuvasti, 
ja katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi 
jatkossakin oltava Euroopan parlamentin 
tärkein yhteyspiste, kun on kyse 
yksilöllisten tai kollektiivisten oikeuksien 
loukkaamista koskevista väitteistä;

F. ottaa huomioon, että 998 vetoomusta 
otettiin käsiteltäväksi, näistä 
649 vetoomusta toimitettiin komissiolle 
tarkempia tutkimuksia varten SEUT 258 
ja 260 artiklan nojalla ja 
416:ta vetoomusta ei otettu käsiteltäväksi;

Or. en

Tarkistus 19
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että kansalaisten 
Euroopan parlamentille esittämien 
vetoomusten määrä lisääntyy jatkuvasti, ja 
katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi 
jatkossakin oltava Euroopan parlamentin 
tärkein yhteyspiste, kun on kyse 
yksilöllisten tai kollektiivisten oikeuksien 
loukkaamista koskevista väitteistä;

F. ottaa huomioon, että kansalaisten 
Euroopan parlamentille esittämien 
vetoomusten määrä lisääntyy jatkuvasti, ja 
katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi 
jatkossakin oltava Euroopan parlamentin 
tärkein yhteyspiste, kun on kyse 
yksilöllisten tai kollektiivisten oikeuksien 
loukkaamista koskevista kansalaisten
väitteistä tai EU:n lainsäädännön 
epäasianmukaisesta soveltamisesta tai 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 20
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että kansalaisten 
Euroopan parlamentille esittämien 
vetoomusten määrä lisääntyy jatkuvasti, ja 
katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi 
jatkossakin oltava Euroopan parlamentin 
tärkein yhteyspiste, kun on kyse 
yksilöllisten tai kollektiivisten oikeuksien 
loukkaamista koskevista väitteistä;

F. ottaa huomioon, että kansalaisten 
Euroopan parlamentille esittämien 
vetoomusten määrä lisääntyy jatkuvasti, 
998 vetoomusta otettiin käsiteltäväksi ja 
416:ta vetoomusta ei otettu käsiteltäväksi, 
ja katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi 
jatkossakin oltava Euroopan parlamentin 
tärkein yhteyspiste, kun on kyse 
yksilöllisten tai kollektiivisten oikeuksien 
loukkaamista koskevista väitteistä;

Or. fr

Tarkistus 21
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
vetoomusmenettelyllä voidaan täydentää 
muita kansalaisten käytettävissä olevia 
unionin välineitä, kuten mahdollisuutta
tehdä kantelu Euroopan 
oikeusasiamiehelle tai valitus komissiolle;

Or. es

Tarkistus 22
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
vapaaehtoisjärjestöillä ja yrityksillä on 

G. ottaa huomioon, että niiden 
vetoomusten määrä, joita ei otettu 
käsiteltäväksi, oli vuonna 2011 edelleen 
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hyvät mahdollisuudet arvioida niihin 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
tehokkuutta ja ilmoittaa mahdollisista 
porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 
varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä 
parempi ja yhtenäinen täytäntöönpano 
kaikissa jäsenvaltioissa;

merkittävä, mikä tarkoittaa, että 
parlamentin tulisi entistä tehokkaammin 
tiedottaa kansalaisille parlamentin 
toimialan rajoista vetoomusoikeuden 
osalta; katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
vapaaehtoisjärjestöillä ja yrityksillä on 
hyvät mahdollisuudet arvioida niihin 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
tehokkuutta ja ilmoittaa mahdollisista 
porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 
varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä 
parempi ja yhtenäinen täytäntöönpano 
kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 23
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
vapaaehtoisjärjestöillä ja yrityksillä on 
hyvät mahdollisuudet arvioida niihin 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
tehokkuutta ja ilmoittaa mahdollisista 
porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 
varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä 
parempi ja yhtenäinen täytäntöönpano 
kaikissa jäsenvaltioissa;

G. katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
kansalaisjärjestöillä, 
vapaaehtoisjärjestöillä, ammattijärjestöillä
ja yrityksillä on hyvät mahdollisuudet 
arvioida niihin sovellettavan EU:n 
lainsäädännön tehokkuutta ja ilmoittaa 
mahdollisista porsaanrei'istä, jotka on 
analysoitava, jotta varmistetaan EU:n 
lainsäädännön nykyistä parempi ja 
yhtenäinen täytäntöönpano kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 24
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
vapaaehtoisjärjestöillä ja yrityksillä on 
hyvät mahdollisuudet arvioida niihin 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
tehokkuutta ja ilmoittaa mahdollisista 
porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 
varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä 
parempi ja yhtenäinen täytäntöönpano 
kaikissa jäsenvaltioissa;

G. katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
kansalaisjärjestöillä ja yrityksillä ei 
vetoomusten lisääntymisestä huolimatta 
edelleenkään ole riittäviä mahdollisuuksia
arvioida EU:n lainsäädännön tehokkuutta, 
vaikka sitä sovelletaan niihin; katsoo, että 
tästä syystä tarvitaan lisää 
tiedotustoimenpiteitä yhteisön 
lainsäädännön vaikutuksesta kansalaisten 
päivittäiseen elämän, jotta kansalaiset 
voivat ilmoittaa tarkemmin mahdollisista 
porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 
varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä 
parempi ja yhtenäinen täytäntöönpano 
kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 25
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
vapaaehtoisjärjestöillä ja yrityksillä on 
hyvät mahdollisuudet arvioida niihin 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
tehokkuutta ja ilmoittaa mahdollisista 
porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 
varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä 
parempi ja yhtenäinen täytäntöönpano 
kaikissa jäsenvaltioissa;

G. katsoo, että yksityishenkilöillä ja 
paikallisyhteisöillä sekä 
vapaaehtoisjärjestöillä ja yrityksillä on 
hyvät mahdollisuudet arvioida niihin 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
tehokkuutta ja ilmoittaa mahdollisista 
porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 
varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä 
parempi, yhdenmukaisempi ja yhtenäinen 
täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. de
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Tarkistus 26
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että tähän mietintöön 
sisältyvän tilastoanalyysin mukaan Saksan 
kansalaiset tekevät edelleen eniten 
vetoomuksia – joskin heidän 
vetoomuksiensa osuus kaikista 
vetoomuksista on vähentynyt – ennen 
espanjalaisia ja italialaisia vetoomuksen 
esittäjiä ja että koko EU:ta koskevia 
vetoomuksia esitettiin enemmän kuin 
yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia 
vetoomuksia;

H. ottaa huomioon, että tähän mietintöön 
sisältyvän tilastoanalyysin mukaan Saksan 
kansalaiset tekevät edelleen eniten 
vetoomuksia – joskin heidän 
vetoomuksiensa osuus kaikista 
vetoomuksista on vähentynyt – ennen 
espanjalaisia ja italialaisia vetoomuksen 
esittäjiä;

Or. en

Tarkistus 27
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että vetoomukset, joissa 
perusoikeuksia väitetään loukatun, ovat 
vetoomustaulukon kärjessä ennen 
ympäristö- ja sisämarkkina-aiheisia 
vetoomuksia, ja katsoo, että on 
huomionarvioista, että talous- ja 
rahoitusasioita koskevat vetoomukset ovat 
lisääntyneet huomattavasti, mikä on 
yhteydessä sellaisten vetoomusten 
vastaavaan lisääntymiseen, joissa 
ilmaistaan kansalaisten vakava yleinen 
huolestuneisuus nykyisestä talous- ja 
finanssikriisistä;

I. ottaa huomioon, että kaikkien EU:n 
kansalaisten ja asukkaiden 
perussopimuksen nojalla taatun 
vetoomusoikeuden toimiala ja 
toimintatapa eroavat muista kansalaisten 
saatavilla olevista oikeussuojakeinoista, 
kuten kantelun tekemisestä komissiolle tai 
oikeusasiamiehelle;

Or. en
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Tarkistus 28
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että vetoomukset, joissa 
perusoikeuksia väitetään loukatun, ovat 
vetoomustaulukon kärjessä ennen 
ympäristö- ja sisämarkkina-aiheisia 
vetoomuksia, ja katsoo, että on
huomionarvioista, että talous- ja 
rahoitusasioita koskevat vetoomukset ovat 
lisääntyneet huomattavasti, mikä on 
yhteydessä sellaisten vetoomusten 
vastaavaan lisääntymiseen, joissa 
ilmaistaan kansalaisten vakava yleinen 
huolestuneisuus nykyisestä talous- ja 
finanssikriisistä;

I. ottaa huomioon, että vetoomukset, joissa 
perusoikeuksia väitetään loukatun, ovat 
vetoomustaulukon kärjessä ja että kyse on
Euroopan kansalaisille tärkeästä 
huolenaiheesta, koska kriisiin verukkeella 
näitä oikeuksia laiminlyödään 
jäsenvaltioissa yhä enemmän; ottaa 
lisäksi huomioon, että talous- ja 
rahoitusasioita koskevat vetoomukset ovat 
lisääntyneet huomattavasti, mikä on 
yhteydessä sellaisten vetoomusten 
vastaavaan lisääntymiseen, jotka liittyvät 
nykyiseen talous- ja finanssikriisiin;
katsoo, että ympäristö ja sisämarkkinat 
ovat kuitenkin edelleen keskeisiä 
huolenaiheita;

Or. fr

Tarkistus 29
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että tärkeimmät yleisesti 
ympäristöä koskevat huolenaiheet ovat 
ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) 
annetun direktiivin* ja jätehuollon 
puitedirektiivin* huono ja usein 

J. ottaa huomioon, että tärkeimmät yleisesti 
ympäristöä koskevat huolenaiheet ovat 
ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) 
annetun direktiivin1 ja jätehuollon 
puitedirektiivin2 huono ja usein 

                                               
1 Direktiivi 2011/92/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
(kodifikaatio), EUVL L 26, s. 1, 28.1.2012.
2 Direktiivi 2008/98/EY jätteistä, EUVL L 312, 22.11.2008.
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epäasianmukainen soveltaminen 
jäsenvaltioissa ja valtiotasoa alemmilla 
hallintotasoilla;

epäasianmukainen soveltaminen 
jäsenvaltioissa ja valtiotasoa alemmilla 
hallintotasoilla; ottaa huomioon, että 
lintu- ja luontodirektiivien väitettyjä 
rikkomuksia koskevat vetoomukset 
aiheuttavat usein huolta vakavasta 
luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisestä, mikä johtuu Natura 2000 
-alueille suunnitelluista suurista 
hankkeista, ja vesienhoitoa koskevat 
vetoomukset ovat paljastaneet vakavia 
saastuttamistapauksia sekä aiheuttaneet 
huolta hankkeiden mahdollisista 
vaikutuksista vesivarojen kestävyyteen ja 
laatuun; 

Or. en

Tarkistus 30
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että YVA-direktiiviä 
tarkistetaan parhaillaan ja että 
vetoomusvaliokunnan jätekysymyksistä 
laatimassa mietinnössä* paljastetaan 
vakavia puutteita useissa jäsenvaltioissa;

K. ottaa huomioon, että YVA-direktiiviä 
tarkistetaan parhaillaan ja että 
vetoomusvaliokunnan jätekysymyksistä 
laatimassa mietinnössä1 paljastetaan 
vakavia puutteita useissa jäsenvaltioissa;
katsoo kuitenkin, että direktiivin 
soveltaminen on edelleen riittämätöntä ja 
että ongelmaa ei ratkaista tarkistuksella 
vaan tehostamalla Euroopan komission 
valvontaa;

Or. fr

                                               
1 Carlos José Iturgaiz Angulon laatima mietintö 2011/2038 (INI) vetoomuksen esittäjien esiin nostamista 
kysymyksistä jätehuoltodirektiivin ja siihen liittyvien direktiivien soveltamisesta Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että EU:n kansalaisten ja 
asukkaiden oikeus heidän laillisesti 
hankkimaansa omaisuuteen on edelleen 
hyvin tärkeä kysymys monille tuhansille 
henkilöille, mistä osoituksena ovat tästä 
aiheesta edelleen saatavat vetoomukset, 
jotka koskevat varsinkin Espanjassa 
havaittuja tämän oikeuden loukkaamisia, 
joihin Euroopan parlamentti on aiemmin 
hyväksynyt selvän kannan7; katsoo, että 
luottamusta asuntomarkkinoihin tai 
pankkijärjestelmään on vaikea palauttaa, 
ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset 
ratkaisevat tämän ongelman;

L. katsoo, että EU:n kansalaisten ja 
asukkaiden oikeus heidän laillisesti 
hankkimaansa omaisuuteen on edelleen 
hyvin tärkeä kysymys monille tuhansille 
henkilöille, mistä osoituksena ovat tästä 
aiheesta edelleen saatavat vetoomukset; 
katsoo, että luottamusta 
asuntomarkkinoihin tai 
pankkijärjestelmään on vaikea palauttaa, 
ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset 
ratkaisevat tämän ongelman;

Or. es

Tarkistus 32
Michael Cashman

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että EU:n kansalaisten ja 
asukkaiden oikeus heidän laillisesti 
hankkimaansa omaisuuteen on edelleen 
hyvin tärkeä kysymys monille tuhansille 
henkilöille, mistä osoituksena ovat tästä 
aiheesta edelleen saatavat vetoomukset, 
jotka koskevat varsinkin Espanjassa 
havaittuja tämän oikeuden loukkaamisia, 
joihin Euroopan parlamentti on aiemmin 
hyväksynyt selvän kannan*; katsoo, että 

L. katsoo, että EU:n kansalaisten ja 
asukkaiden oikeus heidän laillisesti 
hankkimaansa omaisuuteen on edelleen 
hyvin tärkeä kysymys monille tuhansille 
henkilöille, mistä osoituksena ovat tästä 
aiheesta edelleen saatavat vetoomukset, 
jotka koskevat varsinkin Espanjassa 
havaittuja tämän oikeuden loukkaamisia, 
joihin Euroopan parlamentti on aiemmin 
hyväksynyt selvän kannan1; katsoo, että 

                                               
1 Ks. Margrete Aukenin vetoomusvaliokunnan puolesta laatima mietintö, joka hyväksyttiin Strasbourgissa 
maaliskuussa 2009.
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luottamusta asuntomarkkinoihin tai 
pankkijärjestelmään on vaikea palauttaa, 
ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset 
ratkaisevat tämän ongelman;

Espanjan omistusoikeuden 
oikeusvarmuutta tai uskoa siihen sekä 
taloudellista luottamusta 
asuntomarkkinoihin on vaikea palauttaa, 
ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset 
ratkaisevat tämän ongelman;

Or. en

Tarkistus 33
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että vuonna 2011 
käsiteltävänä oli 70 Espanjan 
rannikkolakiin liittyvää vetoomusta ja että 
ne jakautuivat Espanjan eri alueiden 
välillä seuraavasti: Valencian 
itsehallintoalue 23, Andalusia 11, 
Katalonia 10, Baleaarit ja Kanariansaaret 
9 kumpikin, Asturias ja Kantabria 3 
kumpikin, Galicia ja Baskimaa 2 
kumpikin sekä Murcia 1 vetoomus; 51 
vetoomusta oli Espanjan kansalaisten tai 
espanjalaisten kansalaisryhmien esittämiä, 
kun taas 19 vetoomusta oli muiden maiden 
kansalaisten esittämiä, ja ne jakautuvat 
seuraavasti: 3 useiden maiden kansalaisten, 
11 Saksan kansalaisten, 3 Ranskan 
kansalaisten ja 2 Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten esittämää 
vetoomusta;

M. ottaa huomioon, että vuonna 2011 
käsiteltävänä oli 70 Espanjan 
rannikkolakiin liittyvää vetoomusta ja että 
51 vetoomusta oli Espanjan kansalaisten tai 
espanjalaisten kansalaisryhmien esittämiä, 
kun taas 19 vetoomusta oli muiden maiden 
kansalaisten esittämiä, ja ne jakautuvat 
seuraavasti: 3 useiden maiden kansalaisten, 
11 Saksan kansalaisten, 3 Ranskan 
kansalaisten ja 2 Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten esittämää 
vetoomusta;

Or. en

Tarkistus 34
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale



PE489.586v01-00 20/58 AM\902727FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että vuonna 2011 
käsiteltävänä oli 70 Espanjan 
rannikkolakiin liittyvää vetoomusta ja että
ne jakautuivat Espanjan eri alueiden 
välillä seuraavasti: Valencian 
itsehallintoalue 23, Andalusia 11, 
Katalonia 10, Baleaarit ja Kanariansaaret 
9 kumpikin, Asturias ja Kantabria 3 
kumpikin, Galicia ja Baskimaa 2 
kumpikin sekä Murcia 1 vetoomus; 51 
vetoomusta oli Espanjan kansalaisten tai 
espanjalaisten kansalaisryhmien esittämiä, 
kun taas 19 vetoomusta oli muiden maiden 
kansalaisten esittämiä, ja ne jakautuvat 
seuraavasti: 3 useiden maiden kansalaisten, 
11 Saksan kansalaisten, 3 Ranskan 
kansalaisten ja 2 Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten esittämää 
vetoomusta;

M. ottaa huomioon, että vuonna 2011 
käsiteltävänä oli 70 Espanjan 
rannikkolakiin liittyvää vetoomusta ja että 
51 vetoomusta oli Espanjan kansalaisten tai 
espanjalaisten kansalaisryhmien esittämiä, 
kun taas 19 vetoomusta oli muiden maiden 
kansalaisten esittämiä, ja ne jakautuvat 
seuraavasti: 3 useiden maiden kansalaisten, 
11 Saksan kansalaisten, 3 Ranskan 
kansalaisten ja 2 Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten esittämää 
vetoomusta;

Or. fr

Tarkistus 35
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 
pitämissä kokouksissa käsiteltiin 47 näistä 
vetoomuksista ja 7 vetoomuksen esittäjää 
osallistui kokouksiin henkilökohtaisesti;

N. ottaa huomioon, että edellisessä 
vuosikertomuksessaan 
vetoomusvaliokunta arvosti yhteistyötä 
komission ja Euroopan oikeusasiamiehen 
kanssa vetoomusten ja kantelujen 
käsittelyssä; ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta pyysi toistuvasti 
komissiota pitämään sen ajan tasalla 
käynnissä olevien rikkomusmenettelyjen, 
jotka ovat myös vetoomuksissa käsitelty 
aihe, edistymisestä;

Or. en
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Tarkistus 36
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että useissa 
vetoomuksissa väitetään, että EU:n varoja 
on käytetty väärin tai kavallettu, ja
toisissa puolestaan väitetään, että EU:n 
hallinto ei toimi moitteettomasti 
esimerkiksi vaikutusvaltaisten virastojen 
sisäisten eturistiriitojen vuoksi, tai 
kehotetaan muuttamaan esimerkiksi 
muuntogeenisten organismien 
lupamenettelyä tai ydinenergian käyttöä 
koskevia EU:n politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 37
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että katsauksessa 
Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 
2010* vahvistetaan vetoomuksissa kuvatut 
kansalaisia haittaavat sisämarkkinoiden 
huonosta toimivuudesta johtuvat puutteet 
ja ongelmat, jotka liittyvät etenkin EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
vapaaseen liikkuvuuteen, sosiaaliturvaan 
liittyvien etuuksien saamiseen, tutkintojen 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
vammaisten kohtaamiin esteisiin, 

O. ottaa huomioon, että komission 
katsauksessa Euroopan unionin 
kansalaisuuteen vuonna 20101 vahvistetaan 
vetoomuksissa kuvatut kansalaisia 
haittaavat sisämarkkinoiden huonosta 
toimivuudesta johtuvat puutteet ja 
ongelmat, jotka liittyvät etenkin EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
vapaaseen liikkuvuuteen, sosiaaliturvaan 
liittyvien etuuksien saamiseen, tutkintojen 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, 

                                               
1 COM(2010) 603 lopullinen, Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen.
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perheoikeuden alan kysymyksiin ja muun 
muassa romaneja koskeviin 
joukkokarkotuksiin etnisen tai kansallisen 
alkuperän perusteella sekä myös 
kaksinkertaista verotusta koskeviin 
kysymyksiin;

vammaisten kohtaamiin esteisiin, 
perheoikeuden alan kysymyksiin ja muun 
muassa romaneja koskeviin 
joukkokarkotuksiin etnisen tai kansallisen 
alkuperän perusteella sekä myös 
kaksinkertaista verotusta koskeviin 
kysymyksiin;

Or. en

Tarkistus 38
Michael Cashman
Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että katsauksessa 
Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 
2010* vahvistetaan vetoomuksissa kuvatut 
kansalaisia haittaavat sisämarkkinoiden 
huonosta toimivuudesta johtuvat puutteet 
ja ongelmat, jotka liittyvät etenkin EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
vapaaseen liikkuvuuteen, sosiaaliturvaan 
liittyvien etuuksien saamiseen, tutkintojen 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
vammaisten kohtaamiin esteisiin, 
perheoikeuden alan kysymyksiin ja muun 
muassa romaneja koskeviin 
joukkokarkotuksiin etnisen tai kansallisen 
alkuperän perusteella sekä myös 
kaksinkertaista verotusta koskeviin 
kysymyksiin;

O. ottaa huomioon, että katsauksessa 
Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 
20101 vahvistetaan vetoomuksissa kuvatut 
kansalaisia haittaavat sisämarkkinoiden 
huonosta toimivuudesta johtuvat puutteet 
ja ongelmat, jotka liittyvät etenkin EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
vapaaseen liikkuvuuteen, sosiaaliturvaan 
liittyvien etuuksien saamiseen, tutkintojen 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
vammaisten kohtaamiin esteisiin, 
perheoikeuden alan kysymyksiin, jotka 
liittyvät esimerkiksi samaa sukupuolta 
oleviin pareihin ja heidän lapsiinsa, ja 
muun muassa romaneja koskeviin 
joukkokarkotuksiin etnisen tai kansallisen 
alkuperän perusteella sekä myös 
kaksinkertaista verotusta koskeviin 
kysymyksiin;

Or. en

                                               
1 COM(2010) 603 lopullinen, Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen.



AM\902727FI.doc 23/58 PE489.586v01-00

FI

Tarkistus 39
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että katsauksessa 
Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 
20108 vahvistetaan vetoomuksissa kuvatut 
kansalaisia haittaavat sisämarkkinoiden 
huonosta toimivuudesta johtuvat puutteet 
ja ongelmat, jotka liittyvät etenkin EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
vapaaseen liikkuvuuteen, sosiaaliturvaan 
liittyvien etuuksien saamiseen, tutkintojen 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
vammaisten kohtaamiin esteisiin, 
perheoikeuden alan kysymyksiin ja muun 
muassa romaneja koskeviin 
joukkokarkotuksiin etnisen tai kansallisen 
alkuperän perusteella sekä myös 
kaksinkertaista verotusta koskeviin 
kysymyksiin;

O. ottaa huomioon, että katsauksessa 
Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 
20108 vahvistetaan vetoomuksissa kuvatut 
kansalaisia haittaavat sisämarkkinoiden 
huonosta toimivuudesta johtuvat puutteet 
ja ongelmat, jotka liittyvät etenkin EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
vapaaseen liikkuvuuteen sillä 
edellytyksellä, että oleskelu on laillista, 
sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien 
saamiseen, tutkintojen vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, vammaisten kohtaamiin 
esteisiin, perheoikeuden alan kysymyksiin 
ja muun muassa romaneja koskeviin 
joukkokarkotuksiin etnisen tai kansallisen 
alkuperän perusteella sekä myös 
kaksinkertaista verotusta koskeviin 
kysymyksiin;

Or. el

Tarkistus 40
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. ottaa huomioon, että kansalaiset 
jättivät myös vuonna 2011 merkittävän 
määrän vetoomuksia, joissa korostettiin 
tarvetta estää luonnon monimuotoisuuden 
peruuttamaton vähentyminen 
Natura 2000 -alueilla ja varmistaa 
luontodirektiivin mukaisesti määriteltyjen 
alueiden suojelu;



PE489.586v01-00 24/58 AM\902727FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 41
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin oikeudellinen yksikkö on 
vahvistanut1, että vetoomusvaliokunnan 
toimiala voidaan käsittää laajemmaksi 
kuin unionin toimivaltojen summa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin oikeudellinen yksikkö on 
vahvistanut2, että vetoomusvaliokunnan 
toimiala voidaan käsittää laajemmaksi 
kuin unionin toimivaltojen summa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 43
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

                                               
1 SJ-0152/12.
2 SJ-0152/12.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että EU:n tuomioistuin 
piti asiassa T-308/07 14. syyskuuta 2011 
antamassaan tuomiossa voimassa 
vetoomuksen (0095/2007) esittäjän 
valituksen valiokunnan päätöksestä olla 
ottamatta hänen vetoomustaan 
käsiteltäväkseen ja asetti siten selvät 
suuntaviivat sellaisten vetoomusten 
kohtelulle, joita ei oteta käsiteltäväksi;

Q. ottaa huomioon, että EU:n tuomioistuin 
piti asiassa T-308/07 14. syyskuuta 2011 
antamassaan tuomiossa voimassa 
vetoomuksen (0095/2007) esittäjän 
valituksen valiokunnan päätöksestä olla 
ottamatta hänen vetoomustaan 
käsiteltäväkseen;

Or. es

Tarkistus 44
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että EU:n tuomioistuin 
piti asiassa T-308/07 14. syyskuuta 2011 
antamassaan tuomiossa voimassa 
vetoomuksen (0095/2007) esittäjän 
valituksen valiokunnan päätöksestä olla 
ottamatta hänen vetoomustaan 
käsiteltäväkseen ja asetti siten selvät 
suuntaviivat sellaisten vetoomusten 
kohtelulle, joita ei oteta käsiteltäväksi;

Q. ottaa huomioon, että EU:n tuomioistuin 
piti asiassa T-308/07 14. syyskuuta 2011 
antamassaan tuomiossa voimassa 
vetoomuksen (0095/2007) esittäjän 
valituksen valiokunnan päätöksestä olla 
ottamatta hänen vetoomustaan 
käsiteltäväkseen ja asetti siten 
parlamentille velvoitteen perustella 
päätöksensä olla ottamatta vetoomusta 
käsiteltäväksi;

Or. en

Tarkistus 45
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että EU:n tuomioistuin
piti asiassa T-308/07 14. syyskuuta 2011 
antamassaan tuomiossa voimassa 
vetoomuksen (0095/2007) esittäjän 
valituksen valiokunnan päätöksestä olla 
ottamatta hänen vetoomustaan 
käsiteltäväkseen ja asetti siten selvät 
suuntaviivat sellaisten vetoomusten 
kohtelulle, joita ei oteta käsiteltäväksi;

Q. ottaa huomioon, että EU:n 
tuomioistuimen asiassa T-308/07 14. 
syyskuuta 2011 antaman tuomion myötä 
kävi selväksi, että myös parlamentin 
vetoomusasioissa tekemät 
menettelypäätökset ovat 
tuomioistuinvalvonnan alaisia;

Or. de

Tarkistus 46
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q a. ottaa huomioon, että 
valiokuntatyöskentelyn tehokkuus riippuu 
oleellisesti sen nopeudesta ja 
perusteellisuudesta ja että sitä voitaisiin 
parantaa entisestään varsinkin 
optimoimalla vetoomusten käsittelyajat ja 
systematisoimalla niiden 
arviointimenettely;

Or. de

Tarkistus 47
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vahvistaa vetoomusvaliokunnan 
keskeisen tehtävän yksilöidä 

1. panee merkille, että vuonna 2011 
vastaanotetuissa vetoomuksissa 
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tuomioistuinten ulkopuolisia 
oikeussuojakeinoja kansalaisia varten, 
tarkastella käytännössä sitä, miten 
Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan 
unionin, ja heijastaa kansalaisten 
näkemyksiä siitä, tuottaako EU:n 
lainsäädäntö todella odotetut tulokset ja 
vastaako se sitä, mitä kansalaiset EU:lta 
odottavat;

keskityttiin edelleen EU:n lainsäädännön 
väitettyihin rikkomuksiin ympäristön, 
oikeusasioiden ja sisämarkkinoiden 
aloilla sekä Euroopan unionin
perusoikeuskirjaan, joka heijastaa 
kansalaisten näkemyksiä siitä, tuottaako 
EU:n lainsäädäntö jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanemana todella odotetut 
tulokset ja vastaako se EU:n oikeutta;

Or. en

Tarkistus 48
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vahvistaa vetoomusvaliokunnan 
keskeisen tehtävän yksilöidä 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
oikeussuojakeinoja kansalaisia varten, 
tarkastella käytännössä sitä, miten 
Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan 
unionin, ja heijastaa kansalaisten 
näkemyksiä siitä, tuottaako EU:n 
lainsäädäntö todella odotetut tulokset ja 
vastaako se sitä, mitä kansalaiset EU:lta 
odottavat;

1. vahvistaa vetoomusvaliokunnan 
keskeisen tehtävän yksilöidä 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
oikeussuojakeinoja kansalaisia varten, 
tarkastella käytännössä sitä, miten 
Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan 
unionin, ja heijastaa kansalaisten 
näkemyksiä siitä, onko EU:n lainsäädäntö 
pantu asianmukaisesti täytäntöön, 
tuottaako se todella odotetut tulokset ja 
vastaako se sitä, mitä kansalaiset EU:lta 
odottavat;

Or. en

Tarkistus 49
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vahvistaa vetoomusvaliokunnan 1. vahvistaa vetoomusvaliokunnan 
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keskeisen tehtävän yksilöidä 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
oikeussuojakeinoja kansalaisia varten, 
tarkastella käytännössä sitä, miten 
Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan 
unionin, ja heijastaa kansalaisten 
näkemyksiä siitä, tuottaako EU:n 
lainsäädäntö todella odotetut tulokset ja 
vastaako se sitä, mitä kansalaiset EU:lta 
odottavat;

keskeisen tehtävän yksilöidä 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
oikeussuojakeinoja kansalaisia varten, 
tarkastella käytännössä sitä, miten 
jäsenvaltiot panevat EU:n lainsäädäntöä 
täytäntöön ja miten Euroopan kansalaiset 
näkevät Euroopan unionin, ja heijastaa 
kansalaisten näkemyksiä siitä, tuottaako 
EU:n lainsäädäntö todella odotetut tulokset 
ja vastaako se sitä, mitä kansalaiset EU:lta 
odottavat;

Or. fr

Tarkistus 50
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vahvistaa vetoomusvaliokunnan 
keskeisen tehtävän yksilöidä 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
oikeussuojakeinoja kansalaisia varten,
tarkastella käytännössä sitä, miten 
Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan 
unionin, ja heijastaa kansalaisten 
näkemyksiä siitä, tuottaako EU:n 
lainsäädäntö todella odotetut tulokset ja 
vastaako se sitä, mitä kansalaiset EU:lta 
odottavat;

1. vahvistaa vetoomusvaliokunnan 
keskeisen tehtävän yksilöidä 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
oikeussuojakeinoja kansalaisia varten ja
tarkastella käytännössä sitä, miten 
Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan 
unionin, mikä puolestaan antaa tietoa
siitä, tuottaako EU:n lainsäädäntö todella 
odotetut tulokset ja vastaako se sitä, mitä 
kansalaiset EU:lta odottavat;

Or. de

Tarkistus 51
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. panee merkille, että kansalaiset 
jättävät yhä enemmän vetoomuksia ja 
muita asiakirjoja, joissa pyydetään 
lainsäädännöllisin ja taloudellisin keinoin 
korjaamaan asioita, jotka SEUT 
227 artiklan sekä perusoikeuskirjan 
51 artiklan nojalla eivät kuulu EU:n 
toimialaan, kuten pyyntöjä tarkistaa 
kansaneläkkeiden laskentatapaa ja 
kumota kansallisten tuomioistuinten 
päätöksiä, ehdotuksia, jotka koskevat 
Euroopan rajojen uudelleenmäärittelyä, 
ja pyyntöjä velvoittaa pankki myöntämään 
lainaa jne.; tukee täysin parlamentin 
asiasta vastaavien pääosastojen 
pyrkimyksiä ratkaista tällaisten 
kansalaisten toimittamien asiakirjojen 
käsittely siten, että otetaan samalla 
huomioon parlamentin velvollisuudet sen 
yhteydenpidossa kansalaisiin;

Or. en

Tarkistus 52
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän 
ja vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään 
tämän parlamentaarisen työn keskeisen 
osan näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä 
tuoda esiin Euroopan unionin 
kansalaisten tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 53
Michael Cashman
Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä;

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä, vastuullisuutta sekä 
avoimuutta ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 54
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja tehokkuutta ja parannetaan 
sen kykyä tuoda esiin Euroopan unionin 
kansalaisten tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
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nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä;

nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 55
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä;

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä; kehottaa 
vetoomusmenettelyn näkyvyyttä ajatellen 
komissiota tiedottamaan nykyistä 
aktiivisemmin jokaisen kansalaisen 
vetoomusoikeudesta jäsenvaltioissa 
sijaitsevien edustustojen sekä 
hajautettujen tietoverkkojen (esim. 
Europe Direct) kautta;

Or. de

Tarkistus 56
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
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pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä;

pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille 
tuomia kysymyksiä; kehottaa 
puhemiehistöään harkitsemaan tämän 
toteuttamiseksi toimia, mukaan luettuna 
mahdollisuutta järjestää paikan päällä 
kuulemisia tärkeistä vetoomuksista;

Or. en

Tarkistus 57
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa sekä vahvistetaan sen 
toimivaltaa kutsua todistajia ja tutkia 
nykyistä itsenäisemmin kansalaisten esille
tuomia kysymyksiä;

2. katsoo näin ollen, että tämän tehtävän ja 
vastuun vuoksi parlamentin olisi 
pohdittava keinoja, joilla elvytetään tämän 
parlamentaarisen työn keskeisen osan 
näkyvyyttä ja parannetaan sen kykyä tuoda 
esiin Euroopan unionin kansalaisten 
tärkeinä pitämiä kysymyksiä 
täysistunnossa; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että parlamentin mahdollisuuksia 
toimia tutkintavaliokuntien avulla 
itsenäisemmin kansalaisten esille tuomissa 
kysymyksissä on lisätty;

Or. de

Tarkistus 58
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. muistuttaa eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen yhteydessä, että 
asetuksessa (EU) N:o 211/2011 olevassa 
11 artiklassa säädettyjen, 
menestyksekkäitä aloitteita koskevien 
julkisten kuulemisten järjestäminen 
edellyttää vetoomusvaliokunnan suoraa ja 
automaattista osallistumista, sillä 
vetoomusvaliokunnalla on suorien 
kansalaisyhteyksien ja kansalaisille 
tarkoitettujen kuulemistilaisuuksien 
järjestämisen alalla eniten menettelyllistä 
asiantuntemusta ja sen osallistuminen 
varmistaa kaikkien menestyksekkäiden 
kansalaisaloitteiden yhtenäisen käsittelyn; 
painottaa samalla, että SEUT-sopimuksen 
227 artiklan mukaisen tavallisen 
vetoomuksen ja kansalaisaloitteen välinen 
ero on silti tehtävä kansalaisille myös 
parlamentin sisäisissä menettelyä 
koskevissa kysymyksissä täysin selväksi;

Or. de

Tarkistus 59
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää vetoomusprosessia, annetaan heille 
tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten 
tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 
ympäristössä; katsoo, että portaalissa olisi 
oltava myös käytännöllisiä linkkejä muihin 
EU:n, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla 

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan SEUT 227 artiklan, 
parlamentin työjärjestyksen 202 artiklan 
ja perusoikeuskirjan 51 artiklan puitteissa 
kansalaisten mahdollisuuksia käyttää 
vetoomusprosessia, annetaan heille tietoja 
ja mahdollistetaan vetoomusten tekeminen 
käyttäjäystävällisemmässä ympäristössä; 
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käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin;

katsoo, että portaalissa olisi oltava myös 
käytännöllisiä linkkejä muihin EU:n, 
jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla 
käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin;

Or. en

Tarkistus 60
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää vetoomusprosessia, annetaan heille 
tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten 
tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 
ympäristössä; katsoo, että portaalissa olisi 
oltava myös käytännöllisiä linkkejä muihin 
EU:n, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla 
käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää vetoomusprosessia, annetaan heille 
tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten 
tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 
ympäristössä; katsoo, että portaalissa olisi 
oltava myös käytännöllisiä linkkejä muihin 
EU:n, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla 
käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin ja samalla 
määritellä tietty menettelykehys 
julkishallinnolle Euroopan unionin 
tuomioistuimen päätösten virallisen 
CURIA-portaalin mukaisesti;

Or. pl

Tarkistus 61
Michael Cashman
Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää vetoomusprosessia, annetaan heille 
tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten 
tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 
ympäristössä; katsoo, että portaalissa olisi 
oltava myös käytännöllisiä linkkejä muihin 
EU:n, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla 
käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää vetoomusprosessia, annetaan heille 
tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten 
tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 
ympäristössä; katsoo, että portaalissa olisi 
oltava myös käytännöllisiä linkkejä muihin 
EU:n, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla 
käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin sekä 
kokonaisvaltainen katsaus 
vetoomusvaliokunnan toimivaltaan;

Or. en

Tarkistus 62
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää vetoomusprosessia, annetaan heille 
tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten 
tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 
ympäristössä; katsoo, että portaalissa olisi 
oltava myös käytännöllisiä linkkejä muihin 
EU:n, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla 
käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 
käytännöllisempi ja näkyvämpi 
vetoomusten verkkoportaali, jolla 
parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
käyttää vetoomusprosessia, annetaan heille 
tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten 
tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 
ympäristössä sekä vetoomusten tukeminen 
sähköisellä allekirjoituksella; katsoo, että 
portaalissa olisi oltava myös käytännöllisiä 
linkkejä muihin EU:n, jäsenvaltioiden tai 
alueiden tasolla käytettävissä oleviin 
muutoksenhakukeinoihin;

Or. en
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Tarkistus 63
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. vahvistaa aikovansa edelleen edistää ja 
puolustaa päättäväisesti kansalaisten 
perusoikeuksia hyödyntämällä poliittista 
vaikutusvaltaansa valiokunnan esille 
tuomien käsiteltäväksi otettujen tapausten 
suhteen yhteistyössä unionin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa;

4. vahvistaa aikovansa edelleen edistää ja 
puolustaa päättäväisesti kansalaisten 
perusoikeuksia ja -vapauksia
hyödyntämällä poliittista vaikutusvaltaansa 
valiokunnan esille tuomien käsiteltäväksi 
otettujen tapausten suhteen yhteistyössä 
komission ja unionin jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

Or. en

Tarkistus 64
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. vahvistaa aikovansa edelleen edistää ja 
puolustaa päättäväisesti kansalaisten 
perusoikeuksia hyödyntämällä poliittista 
vaikutusvaltaansa valiokunnan esille 
tuomien käsiteltäväksi otettujen tapausten 
suhteen yhteistyössä unionin
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa;

4. vahvistaa aikovansa edelleen edistää ja 
puolustaa päättäväisesti kansalaisten 
perusoikeuksia hyödyntämällä poliittista 
vaikutusvaltaansa valiokunnan esille 
tuomien käsiteltäväksi otettujen tapausten
suhteen tiiviissä yhteistyössä unionin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja Euroopan komission 
kanssa;

Or. fr

Tarkistus 65
Rainer Wieland
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) kehottaa vetoomusvaliokuntaa 
tutkimaan ERT-oikeuskäytäntölinjan 
vaikutuksia vetoomusten luotettavuuteen 
sekä selvittämään, mitkä tosiasialliset 
esteet estävät unionin kansalaisia 
saamasta EU:n tuomioistuimen 
ennakkoratkaisua koskevilla pyynnöillä 
luotettavia tulkintoja yhteisön oikeutta 
koskevista ydinkysymyksistä kansallisissa 
tuomioistuimissa käytävissä 
oikeudenkäynneissä;

Or. de

Tarkistus 66
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että yhteistyötä 
jäsenvaltioiden parlamenttien ja hallitusten 
kanssa lisätään ja varmistetaan, että
tällainen yhteistyö on vastavuoroista, ja 
että jäsenvaltioiden viranomaisia 
kannustetaan tarvittaessa saattamaan EU:n 
lainsäädäntö osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja soveltamaan sitä täysin 
avoimesti;

5. pitää tärkeänä, että vastavuoroisuuteen 
perustuvaa yhteistyötä jäsenvaltioiden 
parlamenttien ja hallitusten kanssa lisätään 
ja että jäsenvaltioiden viranomaisia 
kannustetaan tarvittaessa saattamaan EU:n 
lainsäädäntö osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja soveltamaan sitä täysin 
avoimesti;

Or. en

Tarkistus 67
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa komission ja jäsenvaltioiden 
yhteistyön merkitystä, mutta ilmaisee 
tyytymättömyytensä siihen, että tietyt 
jäsenvaltiot laiminlyövät EU:n 
ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon;

Or. el

Tarkistus 68
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että vetoomusmenettelyä ei 
pitäisi käyttää jäsenvaltioiden poliittisiin 
tarkoituksiin, vaan sen sijaan menettelyn 
tulisi olla objektiivinen ja kuvastaa 
Euroopan parlamentin asemaa;

Or. bg

Tarkistus 69
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti 
vetoomusvaliokunnan ja Euroopan 
komission yksiköiden rakentavaan 
yhteistyöhön, mutta kehottaa komissiota 
varmistamaan, että vetoomusmenettelyjen 
loukkaamattomuutta kunnioitetaan eikä 
niitä sekoiteta komission omaan 
valitusmenettelyyn;

6. suhtautuu myönteisesti 
vetoomusvaliokunnan ja Euroopan 
oikeusasiamiehen yksiköiden rakentavaan 
yhteistyöhön ja vakuuttaa tukevansa 
edelleen määrätietoisesti oikeusasiamiestä 
EU:n toimielimien ja niitä vastaan 
kohdistettujen hallinnollisten epäkohtien 
tunnistamisessa;
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Or. en

Tarkistus 70
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että täsmällisemmät ja 
kirjalliset menettelysäännöt 
valtuuskuntien matkojen valiokunnan 
sisäisestä valmistelusta, toteuttamisesta ja 
varsinkin sisällöllisestä arvioinnista voivat 
lisätä vetoomusvaliokunnan työn 
tehokkuutta ja johdonmukaisuutta; 

Or. de

Tarkistus 71
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että jätehuollon puitedirektiivin 
asianmukainen täytäntöönpano kaikissa 
jäsenvaltioissa aina kuntatasolle asti on 
erittäin tärkeää; kehottaa erityisesti
jäsenvaltioita, joilla on jätehuollon 
ongelma-alueita, toimimaan päättäväisesti 
ja ripeästi;

9. katsoo, että jätehuollon puitedirektiivin 
asianmukainen täytäntöönpano kaikissa 
jäsenvaltioissa on erittäin tärkeää; pyytää 
tästä syystä jäsenvaltioita, joilla on 
jätehuollon ongelma-alueita, toimimaan 
päättäväisesti ja ripeästi;

Or. es

Tarkistus 72
Michael Cashman
Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. toistaa lukuisat jäsenvaltioille 
osoitetut kehotuksensa noudattaa 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
annetussa direktiivissä 2004/38/EY 
asetettuja velvoitteita; muistuttaa 
jäsenvaltioita niiden velvoitteesta 
helpottaa myös samaa sukupuolta olevien 
parien ja heidän lastensa, romanien ja 
muiden vähemmistöryhmien 
maahanpääsyä ja oleskelua ilman 
minkäänlaista syrjintää;

Or. en

Tarkistus 73
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa vilpittömästi Espanjan 
rannikkolain perustavoitetta suojella 
Espanjan rannikon ympäristöä 
ylirakentamiselta sen säilyttämiseksi 
eläimille ja kasveille ja tuleville 
sukupolville;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 74
Angelika Werthmann
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa vilpittömästi Espanjan 
rannikkolain perustavoitetta suojella 
Espanjan rannikon ympäristöä 
ylirakentamiselta sen säilyttämiseksi 
eläimille ja kasveille ja tuleville 
sukupolville;

10. kannattaa vilpittömästi Espanjan 
rannikkolain perustavoitetta suojella 
Espanjan rannikon ympäristöä, ja 
laajemmin Välimeren rannikon 
ympäristöpaineita, jotka uhkaavat 
rannikon ekosysteemejä, ylirakentamiselta 
ja ympäristöön kohdistuvilta 
hyökkäyksiltä ja keinottelulta sen 
säilyttämiseksi eläimille ja kasveille ja 
tuleville sukupolville;

Or. en

Tarkistus 75
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että Espanjan rannikkolaki 
muodostaa edelleen suuren ongelman 
Euroopan unionin ja varsinkin Espanjan 
kansalaisille ja että toistaiseksi ei ole 
tarjottu tyydyttävää ratkaisua sen 
varmistamiseksi, että rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvat 
kiinteistönomistajat voivat katsoa 
omaavansa omistusoikeuden asuntoihin, 
jotka he ovat asianmukaista oikeudellista 
menettelyä noudattaen hankkineet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76
Victor Boştinaru
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että Espanjan rannikkolaki 
muodostaa edelleen suuren ongelman 
Euroopan unionin ja varsinkin Espanjan 
kansalaisille ja että toistaiseksi ei ole 
tarjottu tyydyttävää ratkaisua sen 
varmistamiseksi, että rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvat 
kiinteistönomistajat voivat katsoa 
omaavansa omistusoikeuden asuntoihin, 
jotka he ovat asianmukaista oikeudellista 
menettelyä noudattaen hankkineet;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 77
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että Espanjan rannikkolaki 
muodostaa edelleen suuren ongelman 
Euroopan unionin ja varsinkin Espanjan 
kansalaisille ja että toistaiseksi ei ole 
tarjottu tyydyttävää ratkaisua sen 
varmistamiseksi, että rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvat 
kiinteistönomistajat voivat katsoa 
omaavansa omistusoikeuden asuntoihin, 
jotka he ovat asianmukaista oikeudellista 
menettelyä noudattaen hankkineet;

11. panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että Espanjan rannikkolaki 
muodostaa edelleen ongelman Euroopan 
unionin ja varsinkin Espanjan kansalaisille;

Or. es
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Tarkistus 78
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että Espanjan rannikkolaki 
muodostaa edelleen suuren ongelman 
Euroopan unionin ja varsinkin Espanjan 
kansalaisille ja että toistaiseksi ei ole 
tarjottu tyydyttävää ratkaisua sen 
varmistamiseksi, että rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvat 
kiinteistönomistajat voivat katsoa 
omaavansa omistusoikeuden asuntoihin, 
jotka he ovat asianmukaista oikeudellista 
menettelyä noudattaen hankkineet;

11. panee kuitenkin hyvin huolestuneena 
merkille, että Espanjan rannikkolaki 
muodostaa edelleen suuren ongelman 
Euroopan unionin ja varsinkin Espanjan 
kansalaisille ja että toistaiseksi ei ole 
tarjottu tyydyttävää ratkaisua sen 
varmistamiseksi, että rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvat 
kiinteistönomistajat voivat katsoa 
omaavansa omistusoikeuden asuntoihin, 
jotka he ovat asianmukaista oikeudellista 
menettelyä noudattaen hankkineet;

Or. de

Tarkistus 79
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa tarvetta säännellä 
tehokkaasti rannikkoalueiden suojelua, 
mutta toteaa, että rannikkolaki ei vastaa 
niitä tavoitteita, joihin sillä pyritään, sillä 
se vaikuttaa historialliseen perintöön ja 
perinteisiin yhteisöihin ja rankaisee 
pienten rannikkokylien asukkaita, jotka 
ovat aina eläneet kestävässä 
rinnakkainelossa meren ja sen 
ekosysteemien kanssa;

Or. es
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Tarkistus 80
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä painostaa Espanjan 
hallitusta ja paikallisviranomaisia 
ratkaisemaan Espanjan rannikkolakiin ja 
sen soveltamiseen liittyvät ongelmat; 
kannattaa tätä ajatellen 
vetoomusvaliokunnan päätöstä perustaa 
poliittisen tason työryhmä pohtimaan tätä 
kysymystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä painostaa Espanjan 
hallitusta ja paikallisviranomaisia 
ratkaisemaan Espanjan rannikkolakiin ja 
sen soveltamiseen liittyvät ongelmat; 
kannattaa tätä ajatellen 
vetoomusvaliokunnan päätöstä perustaa 
poliittisen tason työryhmä pohtimaan tätä 
kysymystä;

12. tukee vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä ratkaista Espanjan 
rannikkolakiin ja sen soveltamiseen 
liittyvät ongelmat; kannattaa tätä ajatellen 
vetoomusvaliokunnan päätöstä perustaa 
pohtimaan tätä kysymystä syvällisemmin;

Or. es

Tarkistus 82
Angelika Werthmann
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä painostaa Espanjan hallitusta 
ja paikallisviranomaisia ratkaisemaan 
Espanjan rannikkolakiin ja sen 
soveltamiseen liittyvät ongelmat; kannattaa 
tätä ajatellen vetoomusvaliokunnan 
päätöstä perustaa poliittisen tason 
työryhmä pohtimaan tätä kysymystä;

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä painostaa Espanjan hallitusta 
yhteistyössä ympäristö- ja 
maatalousministeriön sekä 
oikeusministeriön kanssa ja 
paikallisviranomaisia ratkaisemaan 
Espanjan rannikkolakiin ja sen 
soveltamiseen liittyvät ongelmat ja 
pääsemään sopimukseen, jotta 
saavutetaan yhteisymmärrys 
rannikkoalueiden kiinteistönomistajien 
kanssa; kannattaa tätä ajatellen 
vetoomusvaliokunnan päätöstä perustaa 
poliittisen tason työryhmä pohtimaan tätä 
kysymystä;

Or. en

Tarkistus 83
Michael Cashman

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä painostaa Espanjan hallitusta 
ja paikallisviranomaisia ratkaisemaan 
Espanjan rannikkolakiin ja sen 
soveltamiseen liittyvät ongelmat; kannattaa 
tätä ajatellen vetoomusvaliokunnan 
päätöstä perustaa poliittisen tason 
työryhmä pohtimaan tätä kysymystä;

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä painostaa Espanjan hallitusta 
ja paikallisviranomaisia ratkaisemaan 
Espanjan rannikkolakiin ja sen 
takautuvaan soveltamiseen liittyvät 
ongelmat; kannattaa tätä ajatellen 
vetoomusvaliokunnan päätöstä perustaa 
poliittisen tason työryhmä pohtimaan tätä 
kysymystä;

Or. en
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Tarkistus 84
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä painostaa Espanjan 
hallitusta ja paikallisviranomaisia 
ratkaisemaan Espanjan rannikkolakiin ja
sen soveltamiseen liittyvät ongelmat; 
kannattaa tätä ajatellen 
vetoomusvaliokunnan päätöstä perustaa 
poliittisen tason työryhmä pohtimaan tätä 
kysymystä;

12. tukee edelleen vetoomuksen esittäjien 
pyrkimyksiä ratkaista Espanjan 
rannikkolain soveltamiseen liittyvät 
ongelmat; kannattaa tätä ajatellen 
vetoomusvaliokunnan päätöstä perustaa 
poliittisen tason työryhmä pohtimaan tätä 
kysymystä;

Or. fr

Tarkistus 85
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa kantansa, jonka mukaan 
nykyisessä taloustilanteessa on kaikkien 
edun mukaista ratkaista Espanjan 
rannikkolain soveltamisalaan 
mahdollisesti kuuluviin kiinteistöihin 
liittyvä oikeudellinen epävarmuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa kantansa, jonka mukaan 
nykyisessä taloustilanteessa on kaikkien 
edun mukaista ratkaista Espanjan 
rannikkolain soveltamisalaan 
mahdollisesti kuuluviin kiinteistöihin 
liittyvä oikeudellinen epävarmuus;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 87
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa kantansa, jonka mukaan
nykyisessä taloustilanteessa on kaikkien 
edun mukaista ratkaista Espanjan 
rannikkolain soveltamisalaan mahdollisesti 
kuuluviin kiinteistöihin liittyvä 
oikeudellinen epävarmuus;

13. katsoo, että nykyisessä 
taloustilanteessa on kaikkien edun 
mukaista ratkaista Espanjan rannikkolain 
soveltamisalaan mahdollisesti kuuluviin 
kiinteistöihin liittyvä oikeudellinen 
epävarmuus;

Or. es

Tarkistus 88
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa kantansa, jonka mukaan 
nykyisessä taloustilanteessa on kaikkien 
edun mukaista ratkaista Espanjan 
rannikkolain soveltamisalaan mahdollisesti 
kuuluviin kiinteistöihin liittyvä 
oikeudellinen epävarmuus;

13. toistaa kantansa, jonka mukaan 
nykyisessä taloustilanteessa on kaikkien 
parhaan edun mukaista ratkaista Espanjan 
rannikkolain soveltamisalaan mahdollisesti 
kuuluviin kiinteistöihin liittyvä 
oikeudellinen epävarmuus;
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Or. de

Tarkistus 89
Vicente Miguel Garcés Ramón

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. vaatii Espanjan viranomaisia 
hyväksymään tarvittavat toimenpiteet, 
jotta vältetään yksityisten 
kiinteistönomistajien oikeuksien 
loukkaaminen, ottaen huomioon, että 
omistusoikeus ei kuulu EU:n toimivaltaan 
vaan on perussopimuksiin kirjatun 
toissijaisuusperiaatteen alainen asia;

Or. es

Tarkistus 90
Carlos José Iturgaiz Angulo

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että 
niille, jotka ovat asianmukaisesti ja 
hyvässä uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 
korvaus ja oikeus saada tietoa sekä
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä 
toimia vastaan;

14. suhtautuu myönteisesti Espanjan
hallituksen ilmoitukseen, jonka mukaan 
se tarkistaa rannikkolakia sovittaakseen 
yhteen rannikkoalueen suojelun ja 
talouskasvun sekä parantaakseen 
oikeuksien haltijoiden oikeusvarmuutta;

Or. es
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Tarkistus 91
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa Espanjan hallitusta
tarkistamaan rannikkolakia niin, että
niille, jotka ovat asianmukaisesti ja 
hyvässä uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 
korvaus ja oikeus saada tietoa sekä 
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä
toimia vastaan;

14. tukee rannikkolain perimmäistä 
tavoitetta säilyttää rannikon eläimet ja 
kasvit tuleville sukupolville ja suhtautuu 
myönteisesti Espanjan uuden hallituksen
suunnitelmiin tarkistaa rannikkolakia, 
jotta niille, jotka ovat asianmukaisesti ja 
hyvässä uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen ja suhteellinen 
oikeussuojakeino erityisesti toteutettuja 
taannehtivia tai syrjiviä toimia vastaan;
tukee vetoomusten esittäjien pyrkimyksiä 
ratkaista rannikkolakiin ja sen 
soveltamiseen liittyvät ongelmat;

Or. en

Tarkistus 92
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 
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korvaus ja oikeus saada tietoa sekä 
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä 
toimia vastaan;

korvaus ja oikeus saada tietoa sekä 
annetaan suoja taannehtivia, mielivaltaisia, 
yksipuolisia tai syrjiviä toimia vastaan;

Or. es

Tarkistus 93
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 
korvaus ja oikeus saada tietoa sekä 
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä 
toimia vastaan; 

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 
korvaus (tarvittaessa) ja oikeus saada 
kattavia ja täydellisiä tietoja sekä annetaan 
suoja taannehtivia tai syrjiviä toimia 
vastaan; 

Or. de

Tarkistus 94
Michael Cashman
Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 
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soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen
korvaus ja oikeus saada tietoa sekä 
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä 
toimia vastaan;

soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, tyydyttävä korvaus 
ja oikeus saada luotettavaa tietoa sekä 
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä 
toimia vastaan;

Or. en

Tarkistus 95
Margrete Auken, Gerald Häfner

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että 
niille, jotka ovat asianmukaisesti ja 
hyvässä uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 
korvaus ja oikeus saada tietoa sekä
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä 
toimia vastaan;

14. muistuttaa, että parlamentti on 
katsonut, että rannikkolailla on ollut 
suhteeton vaikutus yksittäisiin omistajiin 
ja samalla riittämätön vaikutus niihin, 
jotka ovat todella tuhonneet rannikkoa 
syyllistymällä rannikoilla monissa 
tapauksissa liialliseen 
kaupunkirakentamiseen, myös 
lomakohteiden rakentamiseen, ja joilla on 
ollut hyvät edellytykset tietää rikkovansa 
alati kyseisen lain säännöksiä; vaatii 
Espanjan hallitusta varmistamaan 
asianmukaisen menettelyn, 
muutoksenhakuoikeuden, asianmukaisen 
korvauksen ja oikeuden saada tietoa sekä
suojelua syrjiviä toimia vastaan;

Or. en

Tarkistus 96
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely, 
muutoksenhakuoikeus, asianmukainen 
korvaus ja oikeus saada tietoa sekä 
annetaan suoja taannehtivia tai syrjiviä 
toimia vastaan; 

14. kehottaa Espanjan hallitusta 
tarkistamaan rannikkolakia niin, että niille, 
jotka ovat asianmukaisesti ja hyvässä 
uskossa hankkineet rannikkolain 
soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä, 
taataan omistusoikeus; vaatii erityisesti 
rannikkolain uudistamista niin, että siinä 
taataan asianmukainen menettely 
väliaikaisine toimenpiteineen, 
muutoksenhakuoikeus, mahdollisuus 
turvautua EU:n tuomioistuimien 
ennakkopäätösmenettelyyn, 
asianmukainen korvaus ja oikeus saada 
tietoa sekä annetaan suoja taannehtivia tai 
syrjiviä toimia vastaan; 

Or. de

Tarkistus 97
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pyytää Espanjan hallitukselta täyttä 
avoimuutta rannikkolakia koskevan 
kehityksen suhteen, jotta kansalaiset, 
joihin asia vaikuttaa, voivat saada tietoa 
menettelyistä ja ymmärtää niitä 
paremmin;

Or. de

Tarkistus 98
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota lisäksi 
varmistamaan, että jäsenvaltiot panevat 
lintu- ja luontodirektiivit täytäntöön ja 
noudattavat niitä ja että Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
annettu direktiivi 2004/38/EY saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitä 
sovelletaan asianmukaisemmin;

Or. en

Tarkistus 99
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. muistuttaa niiden vetoomuksen 
esittäjien suuresta määrästä, jotka 
valittavat Saksan nuoriso- ja 
perhepolitiikasta ja varsinkin Saksan 
lastensuojeluvirastoista, ja vahvistaa, että 
vetoomusvaliokunta haluaa sen oman 
sekä Euroopan unionin toimivallan 
rajoissa antaa rakentavan panoksen 
valitusten selvittämiseksi vetoomuksen 
esittäjien ja viranomaisten välillä; 
huomauttaa, että tässä yhteydessä ei saa 
puuttua jäsenvaltioiden sisäisiin 
itsenäisiin hallintomenettelyihin;

Or. de

Tarkistus 100
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa tarvetta korjata 
lainsäädännön puutteet, jotka estävät 
kansalaisia harjoittamasta täysiä 
oikeuksiaan sisämarkkinoilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa tarvetta korjata lainsäädännön 
puutteet, jotka estävät kansalaisia 
harjoittamasta täysiä oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla;

16. korostaa tarvetta korjata lainsäädännön 
puutteet tai sen epäonnistuneen 
täytäntöönpanon, jotka estävät kansalaisia 
harjoittamasta täysiä oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 102
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toistaa pyrkivänsä siihen, että 
parlamentti vastaa kaikkiin kansalaisten 
vetoomuksiin, mikäli niissä ei käytetä 
loukkaavaa kieltä tai ne eivät ole 
epäolennaisia;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 103
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toistaa pyrkivänsä siihen, että 
parlamentti vastaa kaikkiin kansalaisten 
vetoomuksiin, mikäli niissä ei käytetä 
loukkaavaa kieltä tai ne eivät ole 
epäolennaisia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 104
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) aikoo päättäväisesti tehdä 
vetoomusmenettelystä tehokkaamman, 
avoimemman ja puolueettoman sekä 
vetoomusvaliokunnan jäsenten 
osallistumisoikeudet säilyttäen sellaisen, 
että myös vetoomusten käsittelyn eri 
menettelyvaiheet kestävät tuomioistuinten 
suorittaman tarkastelun;

Or. de

Tarkistus 105
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – b alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) korostaa, että vetoomusten käsittelyn 
jatkuvuus on taattava myös 
lainsäädäntökausien vaihtuessa ja siitä 
johtuvien henkilöstövaihdosten 
yhteydessä; 

Or. de

Tarkistus 106
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) pitää parlamentin jäsenten 
osallistumista tiedonkeruumatkoille paitsi 
parlamentaarisena osallistumisoikeutena 
myös velvollisuutena vetoomuksen 
esittäjiä kohtaan;

Or. de

Tarkistus 107
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – d alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) vaatii, että valiokunnan työskentelyn 
parantamisen yhteydessä luodaan 
menettely, jolla taataan 
tiedonkeruumatkojen jälkeen jokaisen 
matkalle osallistuneen jäsenen oikeus 
esittää saadut tiedot omasta 
näkökulmastaan sekä jokaisen 
valiokunnan jäsenen mahdollisuus 
osallistua päätöksentekoon 
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vetoomusvaliokunnan tekemien 
päätelmien suhteen;

Or. de

Tarkistus 108
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – e alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 109
Rainer Wieland

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – f alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f) pyytää puheenjohtajakokousta 
tutkimaan, tarvitaanko näiden 
vetoomusmenettelyä koskevien 
muodollisten vaatimusten toteuttamiseksi 
työjärjestyksen muuttamista;

Or. de

Tarkistus 110
Nikolaos Salavrakos
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Päätöslauselmaesitys
17 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa tarvetta varmistaa
vetoomusten hallinnoinnin avoimuus 
toimielimen sisällä siten, että parlamentin 
jäsenillä on mahdollisuus käyttää e-
petition-vetoomusjärjestelyn avulla 
vetoomusarkistoja, ja toimielimen 
ulkopuolella siten, että parannetaan 
vetoomuksen tekemiseen käytettävää 
internet-portaalia;

Or. el


