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Tarkistus 1
Elena Băsescu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
pyynnön mukaisesti laadittuun 
28. vuosikertomuksen vetoomuksia 
koskevaan erityisosaan, jossa komissio 
erittelee vastaanotetut uudet vetoomukset; 
suhtautuu myönteisesti komission 
kertomuksen toteamukseen siitä, että 
"Euroopan parlamentille esitettyjen 
vetoomusten perusteella aloitettiin – –
rikkomusmenettelyt" monella alalla; 
korostaa, että vaikka vetoomukset eivät 
koskisi rikkomuksia, ne tarjoavat 
parlamentille ja komissiolle huomattavasti 
tietoa kansalaisten huolista;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentin 
pyynnön mukaisesti laadittuun 
28. vuosikertomuksen vetoomuksia 
koskevaan erityisosaan, jossa komissio 
erittelee vastaanotetut uudet vetoomukset; 
suhtautuu myönteisesti komission 
kertomuksen toteamukseen siitä, että 
"Euroopan parlamentille esitettyjen 
vetoomusten perusteella aloitettiin – –
rikkomusmenettelyt" monella alalla; 
korostaa, että myös silloin, kun
vetoomukset eivät koske rikkomuksia, ne 
tarjoavat parlamentille ja komissiolle 
huomattavasti tietoa kansalaisten huolista;

Or. en

Tarkistus 2
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että komissio on 
oikeassa korostaessaan, että "vastuu EU:n 
lainsäädännön asianmukaisesta 
soveltamisesta on – – pääasiassa 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
oikeusviranomaisilla", mutta EU:n 
kansalaiset ja asukkaat esittävät kuitenkin 
säännöllisesti vetoomuksia, joissa he 
kertovat kohtaavansa todellisia esteitä 
yrittäessään hakea muutosta kansallisissa 
tuomioistuimissa ja hallintoelimissä; 
korostaa siksi, että myös EU:n toimielinten 

5. panee merkille, että komissio on 
oikeassa korostaessaan, että "vastuu EU:n 
lainsäädännön asianmukaisesta 
soveltamisesta on – – pääasiassa 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
oikeusviranomaisilla", mutta EU:n 
kansalaiset ja asukkaat esittävät kuitenkin 
säännöllisesti vetoomuksia, joissa he 
kertovat kohtaavansa todellisia esteitä 
yrittäessään hakea muutosta kansallisissa 
tuomioistuimissa ja hallintoelimissä; 
korostaa siksi, että myös EU:n toimielinten 
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ensisijainen velvollisuus on tutkia 
jäsenvaltioiden toimia valvonta- ja 
riidanratkaisumekanismien alalla;

ensisijainen velvollisuus on tutkia 
jäsenvaltioiden toimia valvonta- ja 
riidanratkaisumekanismien alalla; siksi 
pitäisi harkita myös tiedotusstrategioita, 
jotka tukevat vetoomuksen esittäjiä myös 
muissa jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 3
Elena Băsescu

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. huomauttaa, että monissa vetoomuksissa 
viitataan perusoikeuskirjaan ja vedotaan 
EU:n perussopimusten arvoihin, mikä 
kertoo mahdollisesti huomattavasta erosta 
EU:n primaarilainsäädännössä 
vahvistettujen arvojen ja jäsenvaltioiden 
noudattamien arvojen välillä;

7. huomauttaa, että monissa vetoomuksissa 
viitataan perusoikeuskirjaan ja vedotaan 
EU:n perussopimusten arvoihin, mikä 
kertoo mahdollisesti huomattavasta erosta 
EU:n primaarilainsäädännössä 
vahvistettujen arvojen ja sen välillä, miten 
jäsenvaltiot näitä arvoja noudattavat;

Or. en

Tarkistus 4
Margrete Auken

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että perusoikeuskirjan 
alkuperäinen tehtävä oli koota yhteen
EU:n kansalaisten perusoikeudet ja että 
valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat 
toistuvasti ja juhlallisesti vakuuttaneet, 
että perusoikeuskirja edustaa EU:n 
kansalaisten oikeuksia; kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan uudelleen 
perusoikeuskirjan 51 artiklan 
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tarpeellisuutta ja kannustaa niitä 
yksipuolisesti ilmoittamaan, että ne eivät 
toimivaltansa puitteissa rajoita yksilöiden 
oikeuksia kyseisen artiklan määräysten 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 5
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että kun kansalaiset toimittavat 
vetoomuksen Euroopan parlamentille, he 
odottavat peruskirjan säännösten 
suojelevan heitä riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa he oleskelevat ja onko EU:n 
lainsäädäntö pantu täytäntöön vai ei; panee 
tämän osalta huolestuneena merkille, että 
kansalaiset tuntevat perusoikeuskirjan 
nykyisen soveltamisalan olevan 
harhaanjohtavaa; katsoo siksi, että on 
olennaisen tärkeää selittää asianmukaisesti 
toissijaisuusperiaate ja selkeyttää 
perusoikeuskirjan soveltamisalaa 
parlamentin kannalta;

8. korostaa, että kun kansalaiset toimittavat 
vetoomuksen Euroopan parlamentille, he 
odottavat peruskirjan säännösten 
suojelevan heitä riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa he oleskelevat ja onko EU:n 
lainsäädäntö pantu täytäntöön vai ei; panee 
tämän osalta huolestuneena merkille, että 
kansalaiset tuntevat perusoikeuskirjan 
nykyisen soveltamisalan olevan 
harhaanjohtavaa; katsoo siksi, että on 
olennaisen tärkeää selittää asianmukaisesti 
toissijaisuusperiaate ja selkeyttää 
perusoikeuskirjan soveltamisalaa 
parlamentin kannalta perusoikeuskirjan 51 
artiklan perusteella;

Or. de

Tarkistus 6
Elena Băsescu

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että kun kansalaiset toimittavat 
vetoomuksen Euroopan parlamentille, he 

8. korostaa, että kun kansalaiset toimittavat 
vetoomuksen Euroopan parlamentille, he 
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odottavat peruskirjan säännösten 
suojelevan heitä riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa he oleskelevat ja onko EU:n 
lainsäädäntö pantu täytäntöön vai ei; panee 
tämän osalta huolestuneena merkille, että 
kansalaiset tuntevat perusoikeuskirjan 
nykyisen soveltamisalan olevan 
harhaanjohtavaa; katsoo siksi, että on 
olennaisen tärkeää selittää asianmukaisesti 
toissijaisuusperiaate ja selkeyttää 
perusoikeuskirjan soveltamisalaa 
parlamentin kannalta;

saattavat odottaa peruskirjan säännösten 
suojelevan heitä riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa he oleskelevat ja onko EU:n 
lainsäädäntö pantu täytäntöön vai ei; panee 
tämän osalta huolestuneena merkille, että 
kansalaiset saattavat tuntea 
perusoikeuskirjan nykyisen soveltamisalan 
olevan harhaanjohtavaa; katsoo siksi, että 
on olennaisen tärkeää selittää 
asianmukaisesti toissijaisuusperiaate ja 
selkeyttää perusoikeuskirjan 
soveltamisalaa parlamentin kannalta;

Or. en

Tarkistus 7
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että huomattava osa 
perusoikeuksiin liittyvistä vetoomuksista 
koskee henkilöiden vapaata liikkuvuutta, 
ja että kuten Euroopan unionin 
kansalaisuutta koskevasta vuoden 2010 
katsauksesta selvästi käy ilmi, unionin 
kansalaisuuden takaamat oikeudet 
yleisesti ovat keskeinen edellytys sille, että 
kansalaiset voivat hyödyntää 
sisämarkkinoita täysimittaisesti; korostaa, 
että sisämarkkinoiden täysimittaiseen 
käyttöön sisältyy huomattava 
kasvupotentiaali ja tämänhetkisiä 
taloudellisia haasteita Euroopassa 
ajatellen toistaa siksi komissiolle ja 
jäsenvaltioille esittämänsä vaatimuksen 
tehostaa EU:n lainsäädännön 
täysimittaista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa tällä alalla;

Or. de
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Tarkistus 8
Elena Băsescu

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa lisäksi, että kansalaisten 
mielestä myös yhteisön oikeuden 
sovellettavuus on harhaanjohtavaa, kun 
kyseessä on myöhäinen saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; panee merkille 
ahdistavan todellisuuden, jonka 
kansalaiset, jotka eivät voi hyötyä 
sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä, 
koska kyseessä oleva jäsenvaltio ei ole 
vielä saattanut sitä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, kohtaavat huomatessaan 
olevansa täysin vailla kaikkia 
muutoksenhakumekanismeja;

9. korostaa lisäksi, että kansalaisten 
mielestä myös yhteisön oikeuden 
sovellettavuus saattaa olla
harhaanjohtavaa, kun kyseessä on 
myöhäinen saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; panee merkille ahdistavan 
todellisuuden, jonka kansalaiset, jotka eivät 
voi hyötyä sovellettavasta yhteisön 
lainsäädännöstä, koska kyseessä oleva 
jäsenvaltio ei ole vielä saattanut sitä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään, kohtaavat 
huomatessaan olevansa täysin vailla 
kaikkia muutoksenhakumekanismeja;

Or. en

Tarkistus 9
Margrete Auken

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
kertomuksessa korostetaan 
rikkomustapausten tehokasta käsittelyä EU 
Pilot- ja CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol) -järjestelmien 
kaltaisten uusien välineiden kehittämisen ja 
arvioinnin avulla, ennalta ehkäisevien 
toimien vahvistamista ja mahdollisuutta 
vaatia aiempaa varhaisessa vaiheessa 
jäsenvaltioille taloudellisia seuraamuksia, 
jos nämä saattavat direktiivejä myöhässä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään;

11. panee merkille, että komission 
kertomuksessa korostetaan 
rikkomustapausten tehokasta käsittelyä EU 
Pilot- ja CHAP-järjestelmien kaltaisten 
uusien välineiden kehittämisen ja 
arvioinnin avulla, ennalta ehkäisevien 
toimien vahvistamista ja mahdollisuutta 
vaatia aiempaa varhaisessa vaiheessa 
jäsenvaltioille taloudellisia seuraamuksia, 
jos nämä saattavat direktiivejä myöhässä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään;
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Or. en

Tarkistus 10
Margrete Auken

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee erityisesti merkille EU Pilot -
hankkeeseen osallistuvien jäsenvaltioiden 
rohkaisevan määrän (18 vuoden 2010 
loppuun mennessä) ja suuren määrän 
päätettyjä tapauksia sen jälkeen, kun 
jäsenvaltioiden vastaus oli arvioitu 
hyväksyttäväksi (81 prosenttia 
tapauksista); suhtautuu myönteisesti 
ensimmäisen EU Pilot -hankkeen 
arviointikertomukseen antamiseen 
maaliskuussa 2010 ja kehottaa antamaan 
tulevat arviointikertomukset ajoissa, jotta 
tämän uuden mekanismin tehokasta 
vaikutusta ja valvontavalmiuksia voidaan 
edelleen arvioida;

12. panee merkille EU Pilot -hankkeeseen 
osallistuvien jäsenvaltioiden määrän (18 
vuoden 2010 loppuun mennessä) ja suuren 
määrän päätettyjä tapauksia sen jälkeen, 
kun jäsenvaltioiden vastaus oli arvioitu 
hyväksyttäväksi (81 prosenttia 
tapauksista); painottaa näiden arvioiden 
laadun merkitystä pätevien ja 
vahvistettujen tietojen osalta sekä sen 
osalta, että noudatetaan unionin 
tuomioistuimen tunnustamia hallinto-
oikeuden yleisperiaatteita;

Or. en

Tarkistus 11
Margrete Auken

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. suhtautuu myönteisesti ensimmäisen 
EU Pilot -hankkeen arviointikertomuksen 
antamiseen maaliskuussa 2010 ja 
kehottaa antamaan tulevat 
arviointikertomukset ajoissa, jotta tämän 
uuden mekanismin tehokasta vaikutusta 
ja valvontavalmiuksia voidaan edelleen 
arvioida; panee lisäksi merkille 
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kertomuksen liitteessä olevat tarkistetut 
ohjeet kantelijoiden asemasta;

Or. en

Tarkistus 12
Margrete Auken

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. on samaa mieltä komission kanssa 
siitä, että oikeusvaltion merkitystä on 
painotettava, mutta muistuttaa, että tämän 
periaatteen ja komission 
rikkomustapauksissa harjoittaman 
harkintavallan välillä on luontainen 
jännite ja että mielivaltaisuuksien 
välttämiseksi harkintavallan käytössä on 
aidosti noudatettava hyvän hallinnon 
yleisperiaatteita, kuten puolueettomuutta, 
objektiivisuutta ja suhteellisuutta;

Or. en

Tarkistus 13
Margrete Auken

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että kansalaiset eivät 
edelleenkään juuri tunne 
rikkomusmenettelyjä, minkä osoittaa 
huomattava määrä vastaanotettuja 
vetoomuksia, joissa viitataan vetoomuksen 
esittäjän sitä tietämättä jo tutkittavina 
oleviin olosuhteisiin;

13. korostaa, että kansalaiset eivät 
edelleenkään juuri tunne 
rikkomusmenettelyjä, minkä osoittaa 
huomattava määrä vastaanotettuja 
vetoomuksia, joissa viitataan 
epähuomiossa vetoomuksen jo tutkittavina 
oleviin olosuhteisiin; katsoo oikeudellisten 
asioiden valiokunnan asettaman 
työryhmän päätelmien mukaisesti, että 



PE489.651v01-00 10/10 AM\903149FI.doc

FI

rikkomusmenettelyt tulisi SEUT 
298 artiklan nojalla sisällyttää hyvää 
hallintoa koskevaan sääntelykehykseen;

Or. en

Tarkistus 14
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. toistaa, että kansalaisten ja yritysten 
yksittäiset valitukset ovat edelleen tärkein 
tietolähde EU:n lainsäädännön 
rikkomusten tunnistamisessa ja sitä 
kautta rikkomusmenettelyjen 
käynnistämisessä; vaatii siksi 
tehokkaampia ja oikeudellisesti 
sitovampia hallintomääräyksiä, joissa 
varmasti ja luotettavasti määritellään 
komission ja valituksen tekevän 
kansalaisen tai yrityksen välinen suhde 
ennen rikkomusmenettelyä, sen aikana ja 
sen jälkeen, ja joilla vahvistetaan etenkin 
yksittäisen valituksen tekijän asemaa;

Or. de


