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Tarkistus 1
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että EU on 
nimennyt vuoden 2013 Euroopan 
kansalaisten teemavuodeksi 
juhlistaakseen EU:n kansalaisuuden 
20. vuosipäivää;

Or. en

Tarkistus 2
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G а. ottaa huomioon, että 
perusoikeuskirjan 43 artiklan mukaan 
”jokaisella unionin kansalaisella sekä 
jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä, jonka asuinpaikka tai 
sääntömääräinen kotipaikka on 
jäsenvaltiossa, on oikeus tehdä Euroopan 
oikeusasiamiehelle kantelu, joka koskee 
unionin toimielinten, elinten tai laitosten 
toiminnassa ilmenneitä epäkohtia, lukuun 
ottamatta Euroopan unionin 
tuomioistuimen toimintaa 
lainkäyttöelimenä”;

Or. bg
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Tarkistus 3
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti hyväksyi oikeusasiamiehen 
laatiman hyvän hallintotavan säännöstön 
6. syyskuuta 2001 antamassaan 
päätöslauselmassa;

Or. bg

Tarkistus 4
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että ”hallinnollisesta 
epäkohdasta” on kyse silloin, kun julkinen 
elin ei toimi sitä sitovan määräyksen tai 
periaatteen mukaisesti;

H. ottaa huomioon, että kuten 
ensimmäinen Euroopan oikeusasiamies 
Jacob Söderman sen määritteli,
”hallinnollisesta epäkohdasta” on kyse 
silloin, kun julkinen elin ei toimi sitä 
sitovan määräyksen tai periaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 5
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että tämän määrittelyn 
perusteella hallinnolliset epäkohdat eivät 

I. ottaa huomioon, että tämän määrittelyn 
perusteella hallinnolliset epäkohdat eivät 
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rajoitu tapauksiin, joissa rikottu määräys 
tai periaate on oikeudellisesti sitova; ottaa 
huomioon, että hyvän hallintotavan 
periaatteet ulottuvat lainsäädäntöä 
pidemmälle, sillä niiden nojalla 
edellytetään, että EU:n toimielimet 
täyttävät oikeudelliset velvoitteensa ja ovat 
myös palveluhenkisiä ja että ne 
varmistavat, että yleisöä kohdellaan 
asianmukaisesti ja siten, että se voi käyttää 
oikeuksiaan kaikilta osin;

rajoitu tapauksiin, joissa rikottu määräys 
tai periaate on oikeudellisesti sitova; ottaa 
huomioon, että hyvän hallintotavan 
periaatteet ulottuvat lainsäädäntöä 
pidemmälle, sillä niiden nojalla 
edellytetään, että EU:n toimielimet 
täyttävät oikeudelliset velvoitteensa ja ovat 
myös palveluhenkisiä ja että ne 
varmistavat, että kaikkea yleisöä 
kohdellaan asianmukaisesti, 
oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja 
ihmisarvoisesti ja siten, että se voi käyttää 
oikeuksiaan kaikilta osin tasa-arvoisesti;

Or. en

Tarkistus 6
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että tämän määrittelyn 
perusteella hallinnolliset epäkohdat eivät 
rajoitu tapauksiin, joissa rikottu määräys 
tai periaate on oikeudellisesti sitova; ottaa 
huomioon, että hyvän hallintotavan 
periaatteet ulottuvat lainsäädäntöä 
pidemmälle, sillä niiden nojalla 
edellytetään, että EU:n toimielimet 
täyttävät oikeudelliset velvoitteensa ja ovat 
myös palveluhenkisiä ja että ne 
varmistavat, että yleisöä kohdellaan 
asianmukaisesti ja siten, että se voi käyttää 
oikeuksiaan kaikilta osin;

I. ottaa huomioon, että tämän määrittelyn 
perusteella hallinnolliset epäkohdat eivät 
rajoitu tapauksiin, joissa rikottu määräys 
tai periaate on oikeudellisesti sitova; ottaa 
huomioon, että hyvän hallintotavan 
periaatteet velvoittavat lainsäädäntöä 
enemmän, sillä niiden nojalla edellytetään, 
että EU:n toimielimet täyttävät 
oikeudelliset velvoitteensa ja ovat myös 
palveluhenkisiä ja että ne varmistavat, että 
yleisöä kohdellaan asianmukaisesti ja siten, 
että se voi käyttää oikeuksiaan kaikilta 
osin;

Or. pl
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Tarkistus 7
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J а. ottaa huomioon, että suurin osa 
kanteluista (56 prosenttia) saadaan 
sähköisessä muodossa ja ne 
rekisteröidään kaikilla 23 virallisella 
kielellä saatavilla olevan Euroopan 
oikeusasiamiehen interaktiivisen 
verkkosivuston välityksellä;

Or. bg

Tarkistus 8
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että 52,7 prosenttia 
vuonna 2012 käsiteltäväksi otetuista 
kanteluista koski Eurooppa-neuvostoa,
16,8 prosenttia Euroopan unionin 
henkilöstövalintatoimistoa (EPSO),
5,2 prosenttia Euroopan parlamenttia, 
3,0 prosenttia Euroopan 
ulkosuhdehallintoa, 1,5 prosenttia 
Euroopan investointipankkia ja 
20,9 prosenttia muita EU:n toimielimiä, 
virastoja tai elimiä;

N. ottaa huomioon, että 52,7 prosenttia 
vuonna 2012 käsiteltäväksi otetuista 
kanteluista koski Euroopan komissiota,
5,2 prosenttia Euroopan parlamenttia, 
3,0 prosenttia Euroopan 
ulkosuhdehallintoa, 1,5 prosenttia 
Euroopan investointipankkia ja 
20,9 prosenttia muita EU:n toimielimiä, 
virastoja tai elimiä;

Or. en
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Tarkistus 9
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

О. ottaa huomioon, että vuonna 2012 
tutkittujen väitettyjen epäkohtien päätyypit 
olivat laillisuus (27,7 prosenttia), 
oikeudenmukaisuus (10,3 prosenttia), 
päätösten määräajat (8 prosenttia) ja 
pyynnöt saada tarkastella asiakirjoja 
(6,7 prosenttia);

О. ottaa huomioon, että vuonna 2012 
tutkittujen väitettyjen epäkohtien päätyypit 
olivat laillisuus (27,7 prosenttia), 
tietopyynnöt (12,5 prosenttia), 
oikeudenmukaisuus (10,3 prosenttia), 
päätösten määräajat (8 prosenttia) ja 
pyynnöt saada tarkastella asiakirjoja 
(6,7 prosenttia);

Or. bg

Tarkistus 10
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. ottaa huomioon, että oikeusasiamies 
antaa kriittisen huomautuksen, kun 
kyseinen toimielin voi poistaa 
hallinnollisen epäkohdan tai kun 
hallinnollinen epäkohta on erityisen vakava 
tai sillä on yleisiä vaikutuksia; ottaa 
huomioon, että vuoden 2012 aikana 
oikeusasiamies laati 17 suositusluonnosta;

U. ottaa huomioon, että oikeusasiamies 
antaa suositusluonnoksen, kun kyseinen 
toimielin voi poistaa hallinnollisen 
epäkohdan tai kun hallinnollinen epäkohta 
on erityisen vakava tai sillä on yleisiä 
vaikutuksia; ottaa huomioon, että vuoden 
2012 aikana oikeusasiamies laati 
17 suositusluonnosta;

(Asiavirheen korjaus)

Or. en
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Tarkistus 11
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. ottaa huomioon, että oikeusasiamies 
antaa kriittisen huomautuksen, kun 
kyseinen toimielin voi poistaa 
hallinnollisen epäkohdan tai kun 
hallinnollinen epäkohta on erityisen vakava 
tai sillä on yleisiä vaikutuksia; ottaa 
huomioon, että vuoden 2012 aikana 
oikeusasiamies laati 17 suositusluonnosta;

U. ottaa huomioon, että oikeusasiamies 
antaa suositusluonnoksen, kun kyseinen 
toimielin voi poistaa hallinnollisen 
epäkohdan tai kun hallinnollinen epäkohta 
on erityisen vakava tai sillä on yleisiä 
vaikutuksia; ottaa huomioon, että vuoden 
2012 aikana oikeusasiamies laati 
17 suositusluonnosta;

Or. en

Tarkistus 12
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

V a. ottaa huomioon, että parlamentin 
mietinnössä erityiskertomuksesta 
todettiin, että oikeusasiamiehen huolet 
mahdollisista hallinnollisista epäkohdista 
olivat perusteltuja;

Or. en

Tarkistus 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X. ottaa huomioon, että vuonna 2012 X. ottaa huomioon, että vuonna 2012 
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oikeusasiamies keskittyi erityisesti 
vammaisten integraatioon; ottaa huomioon, 
että oikeusasiamies toimii yhdessä 
Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnan, Euroopan 
komission, perusoikeusviraston ja 
Euroopan vammaisfoorumin kanssa 
suojellakseen, edistääkseen ja valvoakseen 
EU:n kehyksen täytäntöönpanoa YK:n 
vammaisyleissopimuksen nojalla; ottaa 
huomioon, että kyseessä on ensimmäinen 
ihmisoikeussopimus, jonka EU on 
ratifioinut;

oikeusasiamies keskittyi erityisesti eri 
vammaisuusasteisten vammaisten 
integraatioon; ottaa huomioon, että 
oikeusasiamies toimii yhdessä Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan, 
Euroopan komission, perusoikeusviraston 
ja Euroopan vammaisfoorumin kanssa 
suojellakseen, edistääkseen ja valvoakseen 
EU:n kehyksen täytäntöönpanoa YK:n 
vammaisyleissopimuksen nojalla; ottaa 
huomioon, että kyseessä on ensimmäinen 
ihmisoikeussopimus, jonka EU on 
ratifioinut;

Or. pl

Tarkistus 14
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X a. ottaa huomioon, että EU:n neuvosto 
kannatti ehdotusta sellaiseksi EU:n tason 
kehykseksi vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
täytäntöönpanon seuraamiseksi, johon 
sisältyvät myös oikeusasiamies ja 
vetoomusvaliokunta;

Or. en

Tarkistus 15
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että oikeusasiamiehen jatkuvat 
ponnistelut päätöksentekomenettelyn ja 

4. katsoo, että oikeusasiamiehen jatkuvat 
ponnistelut päätöksentekomenettelyn ja 



PE514.693v01-00 10/31 AM\941122FI.doc

FI

hallinnon avoimuuden ja tilivelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan unionin 
päätöksenteossa ja hallinnossa ovat 
merkittäviä pyrittäessä kohti unionia, jossa 
”päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia”, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 1 artiklassa määrätään;

hallinnon avoimuuden ja tilivelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan unionin 
päätöksenteossa ja hallinnossa ovat 
merkittäviä pyrittäessä kohti unionia, jossa 
”päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia”, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 1 artiklassa määrätään; 
kehottaa seuraavaa Euroopan 
oikeusasiamiestä jatkamaan edeltäjiensä 
hyvää työtä näiden merkittävien 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että oikeusasiamiehen jatkuvat 
ponnistelut päätöksentekomenettelyn ja 
hallinnon avoimuuden ja tilivelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan unionin 
päätöksenteossa ja hallinnossa ovat 
merkittäviä pyrittäessä kohti unionia, jossa 
”päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia”, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 1 artiklassa määrätään;

4. ottaa huomioon, että puolet Euroopan 
kansalaisista katsoo, että toiseksi tärkein 
kansalaisoikeuksista on oikeus hyvään 
hallintoon, ja katsoo, että 
oikeusasiamiehen jatkuvat ponnistelut 
päätöksentekomenettelyn ja hallinnon 
avoimuuden ja tilivelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan unionin 
päätöksenteossa ja hallinnossa ovat 
merkittäviä pyrittäessä kohti unionia, jossa 
”päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia”, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 1 artiklassa määrätään;

Or. en
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Tarkistus 17
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että oikeusasiamiehen jatkuvat 
ponnistelut päätöksentekomenettelyn ja 
hallinnon avoimuuden ja tilivelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan unionin 
päätöksenteossa ja hallinnossa ovat 
merkittäviä pyrittäessä kohti unionia, jossa 
”päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia”, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 1 artiklassa määrätään;

4. katsoo, että oikeusasiamiehen jatkuvat 
ponnistelut päätöksentekomenettelyn ja 
hallinnon avoimuuden ja tilivelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan unionin 
päätöksenteossa ja hallinnossa ovat 
merkittäviä pyrittäessä kohti unionia, jossa 
”päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia” ja hallintoviranomaiset 
panevat ne täytäntöön kuten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklassa 
määrätään;

Or. en

Tarkistus 18
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. panee merkille, että 52 prosenttia 
kansalaisista katsoo, että 
oikeusasiamiehen tärkein tehtävä on 
varmistaa, että EU:n kansalaiset tuntevat 
oikeutensa ja osaavat käyttää niitä, joten 
oikeusasiamiehen on parannettava 
viestintäänsä Euroopan kansalaisille ja 
vahvistettava yhteistyötä Euroopan 
oikeusasiamiesten verkoston kanssa;

Or. en
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Tarkistus 19
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 а .kehottaa toteuttamaan tarvittavia 
toimia, jotta voitaisiin nopeuttaa 
kantelujen tutkimista, tutkimuksien 
suorittamista ja päätöksentekoa koskevia 
menettelyjä;

Or. bg

Tarkistus 20
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. toistaa, että 42 prosenttia Euroopan 
kansalaisista eivät ole tyytyväisiä EU:n 
hallinnon avoimuuden tasoon, ja 
painottaa tarvetta, että oikeusasiamies 
jatkaa pyrkimyksiään auttaakseen EU:n 
toimielimiä lisäämään avoimuuttaan, 
tehokkuuttaan ja 
kansalaisystävällisyyttään sekä 
muodostamaan yhteyksiä toimielinten ja 
kansalaisten välille;

Or. en
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Tarkistus 21
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että avoimuuteen liittyvät 
kantelut ovat aina olleet oikeusasiamiehen 
kantelulistan kärjessä; toteaa myös, että 
kyseiset kantelut ovat vähentyneet 
huippuvuodesta 2008, jolloin 36 prosenttia 
kantelijoiden syytöksistä koski 
avoimuuden puutetta, 21,5 prosenttiin 
vuonna 2012; katsoo, että tämä on merkki 
siitä, että EU:n toimielimet ovat 
merkittävällä tavalla pyrkineet lisäämään 
avoimuutta; kehottaa EU:n toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia pyrkimään siihen, että 
tämä luku edelleen laskee;

7. toteaa, että avoimuuteen liittyvät 
kantelut ovat aina olleet oikeusasiamiehen 
kantelulistan kärjessä; toteaa myös, että 
kyseiset kantelut ovat vähentyneet 
huippuvuodesta 2008, jolloin 36 prosenttia 
kantelijoiden syytöksistä koski 
avoimuuden puutetta, 21,5 prosenttiin 
vuonna 2012; katsoo, että tämä on merkki 
siitä, että EU:n toimielimet ovat 
merkittävällä tavalla pyrkineet lisäämään 
avoimuutta; kehottaa EU:n toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia pyrkimään siihen, että 
tämä luku edelleen laskee, tekemällä 
yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen
kanssa ja panemalla täytäntöön tämän 
suositukset;

Or. en

Tarkistus 22
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että avoimuuteen liittyvät 
kantelut ovat aina olleet oikeusasiamiehen 
kantelulistan kärjessä; toteaa myös, että 
kyseiset kantelut ovat vähentyneet 
huippuvuodesta 2008, jolloin 36 prosenttia 
kantelijoiden syytöksistä koski 
avoimuuden puutetta, 21,5 prosenttiin 
vuonna 2012; katsoo, että tämä on merkki 
siitä, että EU:n toimielimet ovat 
merkittävällä tavalla pyrkineet lisäämään 
avoimuutta; kehottaa EU:n toimielimiä, 

7. toteaa, että avoimuuteen liittyvät 
kantelut ovat aina olleet oikeusasiamiehen 
kantelulistan kärjessä; toteaa myös, että 
kyseiset kantelut ovat vähentyneet 
huippuvuodesta 2008, jolloin 36 prosenttia 
kantelijoiden syytöksistä koski 
avoimuuden puutetta, 21,5 prosenttiin 
vuonna 2012; ilmaisee huolensa 
avoimuutta, asiakirjojen julkisuutta ja 
henkilötietoja koskevien kantelujen 
edelleen korkeasta määrästä, sillä ne 
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elimiä ja laitoksia pyrkimään siihen, että
tämä luku edelleen laskee;

vaarantavat sekä toimielinten välisen 
vuoropuhelun että vahingoittavat EU:n 
julkisuuskuvaa ja asennetta kansalaisia 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 23
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. tähdentää, että avoimuus, mahdollisuus 
tiedonsaantiin, kansalaisten oikeuksien 
kunnioittaminen ja korkeat eettiset normit 
ovat olennaisia edellytyksiä kansalaisten ja 
toimielinten keskinäisen luottamuksen 
säilymiselle;

8. tähdentää, että avoimuus, mahdollisuus 
tiedonsaantiin, kansalaisten oikeuksien 
kunnioittaminen ja korkeat eettiset normit 
ovat olennaisia edellytyksiä kansalaisten ja 
toimielinten keskinäisen luottamuksen 
säilymiselle; kritisoi tämän osalta sitä, että 
Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto 
ovat toimineet ja toimivat edelleen muulla 
kuin avoimella tavalla, pääasiassa mitä 
tulee hyvin tärkeisiin päätöksiin, joilla on 
selvästi vaikutusta Euroopan kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään;

Or. en

Tarkistus 24
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. tähdentää, että avoimuus, mahdollisuus 
tiedonsaantiin, kansalaisten oikeuksien 
kunnioittaminen ja korkeat eettiset normit 
ovat olennaisia edellytyksiä kansalaisten ja 
toimielinten keskinäisen luottamuksen 
säilymiselle;

8. tähdentää, että avoimuus, mahdollisuus 
tiedonsaantiin, kansalaisten oikeuksien 
kunnioittaminen ja korkeat eettiset normit 
ovat olennaisia edellytyksiä kansalaisten ja 
toimielinten keskinäisen luottamuksen 
säilymiselle ja että tämä luottamus on 
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erityisesti nykyisessä vaikeassa 
taloustilanteessa erittäin tärkeää EU:n 
integraatiohankkeen tulevaisuudelle;

Or. de

Tarkistus 25
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa EU:n toimielimiä ottamaan 
julkishallinnon digitalisoituessa 
huomioon vanhusten erityistarpeet, sillä 
suuri osa heistä ei ole tottunut 
käyttämäään nykyaikaista tieto- ja 
viestintätekniikkaa, ja tukemaan heitä 
helppokäyttöisten sovellusten, 
käytännöllisten verkkoapuohjelmien ja 
helposti saatavilla olevien ei-digitaalisten 
yhteydenottomahdollisuuksien avulla;

Or. de

Tarkistus 26
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 а. panee tyytyväisenä merkille 
oikeusasiamiehen esittelemät kymmenen 
keskeistä tapausta, joilla tarjotaan 
malliesimerkkejä hallinnollisille 
käytännöille EU:n eri toimielimissä 
usealla eri alalla;

Or. bg
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Tarkistus 27
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että oikeusasiamiehelle 
vuonna 2012 jätettyjen kantelujen 
kokonaismäärän väheneminen on 
lisätodiste oikeusasiamiehen 
verkkosivustolla olevan interaktiivisen 
oppaan menestyksestä ja että tämä opas on 
tehokas työkalu, jonka tarkoituksena on 
sekä varmistaa, että entistä harvemmat 
kansalaiset kantelevat oikeusasiamiehelle 
väärästä syystä, että parantaa 
mahdollisuuksia neuvoa kantelijoita 
kääntymään oikean tahon puoleen; toteaa, 
että suuntaus vahvistaa, että yhä suurempi 
määrä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen 
kääntyvistä henkilöistä tekee niin oikeista 
syistä;

10. katsoo, että oikeusasiamiehelle 
vuonna 2012 jätettyjen kantelujen 
kokonaismäärän väheneminen on 
lisätodiste oikeusasiamiehen 
verkkosivustolla olevan interaktiivisen 
oppaan menestyksestä ja että tämä opas on 
tehokas työkalu, jonka tarkoituksena on 
sekä varmistaa, että entistä harvemmat 
kansalaiset kantelevat oikeusasiamiehelle 
väärästä syystä, että parantaa 
mahdollisuuksia neuvoa kantelijoita 
kääntymään oikean tahon puoleen; toteaa, 
että suuntaus vahvistaa, että yhä suurempi 
määrä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen 
kääntyvistä henkilöistä tekee niin oikeista 
syistä; kehottaa Euroopan parlamentin 
jäseniä sekä kaikkia EU:n toimielimiä, 
virastoja ja elimiä asettamaan oppaan 
saataville omille verkkosivuilleen;

Or. en

Tarkistus 28
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että oikeusasiamiehelle 
vuonna 2012 jätettyjen kantelujen 
kokonaismäärän väheneminen on 
lisätodiste oikeusasiamiehen 
verkkosivustolla olevan interaktiivisen 
oppaan menestyksestä ja että tämä opas on 

10. katsoo, että oikeusasiamiehelle 
vuonna 2012 jätettyjen kantelujen 
kokonaismäärän väheneminen on 
lisätodiste oikeusasiamiehen 
verkkosivustolla olevan interaktiivisen 
oppaan menestyksestä ja että tämä opas on 
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tehokas työkalu, jonka tarkoituksena on 
sekä varmistaa, että entistä harvemmat 
kansalaiset kantelevat oikeusasiamiehelle 
väärästä syystä, että parantaa 
mahdollisuuksia neuvoa kantelijoita 
kääntymään oikean tahon puoleen; toteaa, 
että suuntaus vahvistaa, että yhä 
suurempi määrä Euroopan 
oikeusasiamiehen puoleen kääntyvistä 
henkilöistä tekee niin oikeista syistä;

tehokas työkalu, jonka tarkoituksena on 
sekä varmistaa, että entistä harvemmat 
kansalaiset kantelevat oikeusasiamiehelle 
väärästä syystä, että parantaa 
mahdollisuuksia neuvoa kantelijoita 
kääntymään oikean tahon puoleen; katsoo 
näin ollen, että kaikkien EU:n 
toimielinten ja myös Euroopan 
oikeusasiamiesten verkoston jäsenten 
verkkosivustoilla ja sosiaalisen median 
sivustoilla olisi oltava suora linkki 
kyseiseen oppaaseen;

Or. de

Tarkistus 29
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tunnustaa Euroopan oikeusasiamiesten 
verkoston merkittävän panoksen; toteaa, 
että 60 prosenttia oikeusasiamiehen 
vuonna 2012 käsittelemistä kanteluista 
kuului verkoston jäsenen toimivaltaan; 
muistuttaa, että vetoomusvaliokunta on 
verkoston täysivaltainen jäsen; toteaa, että 
vuonna 2012 oikeusasiamies siirsi 63 
kantelua tälle valiokunnalle; onnittelee 
Euroopan oikeusasiamiestä verkoston 
onnistuneesta koordinoinnista; katsoo, että 
tämä tehtävä on keskeinen osa 
oikeusasiamiehen toimintaa ja että EU:n 
lainsäädännön kansallisen hallinnan 
parantamiseksi verkostossa tehtävää 
yhteistyötä olisi syvennettävä; katsoo, että 
oikeusasiamiehen osallistumisesta 
eurooppalaisiin ja kansainvälisiin 
oikeusasiamiesten järjestöihin olisi 
pidettävä kiinni ja sitä olisi lujitettava;

12. tunnustaa Euroopan oikeusasiamiesten 
verkoston merkittävän panoksen; toteaa, 
että 60 prosenttia oikeusasiamiehen 
vuonna 2012 käsittelemistä kanteluista 
kuului verkoston jäsenen toimivaltaan;
muistuttaa, että vetoomusvaliokunta on 
verkoston täysivaltainen jäsen; toteaa, että 
vuonna 2012 oikeusasiamies siirsi 63 
kantelua tälle valiokunnalle; onnittelee 
Euroopan oikeusasiamiestä verkoston 
onnistuneesta koordinoinnista; katsoo, että 
tämä tehtävä on keskeinen osa 
oikeusasiamiehen toimintaa ja että EU:n 
lainsäädännön kansallisen hallinnan 
parantamiseksi verkostossa tehtävää 
yhteistyötä olisi syvennettävä; suosittelee 
verkoston laajentamista siten, että se 
kattaa asianmukaiset kansalliset elimet;
katsoo, että oikeusasiamiehen 
osallistumisesta eurooppalaisiin ja 
kansainvälisiin oikeusasiamiesten 
järjestöihin olisi pidettävä kiinni ja sitä 
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olisi lujitettava;

Or. en

Tarkistus 30
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tunnustaa Euroopan oikeusasiamiesten 
verkoston merkittävän panoksen; toteaa, 
että 60 prosenttia oikeusasiamiehen 
vuonna 2012 käsittelemistä kanteluista 
kuului verkoston jäsenen toimivaltaan; 
muistuttaa, että vetoomusvaliokunta on 
verkoston täysivaltainen jäsen; toteaa, että 
vuonna 2012 oikeusasiamies siirsi 
63 kantelua tälle valiokunnalle; onnittelee 
Euroopan oikeusasiamiestä verkoston 
onnistuneesta koordinoinnista; katsoo, että 
tämä tehtävä on keskeinen osa 
oikeusasiamiehen toimintaa ja että EU:n 
lainsäädännön kansallisen hallinnan 
parantamiseksi verkostossa tehtävää 
yhteistyötä olisi syvennettävä; katsoo, että 
oikeusasiamiehen osallistumisesta 
eurooppalaisiin ja kansainvälisiin 
oikeusasiamiesten järjestöihin olisi 
pidettävä kiinni ja sitä olisi lujitettava;

12. tunnustaa Euroopan oikeusasiamiesten 
verkoston merkittävän panoksen ja 
painottaa tehokkaan yhteistyön 
hyödyllisyyttä Euroopan kansalaisten 
eduksi; toteaa, että 60 prosenttia 
oikeusasiamiehen vuonna 2012 
käsittelemistä kanteluista kuului verkoston 
jäsenen toimivaltaan; muistuttaa, että 
vetoomusvaliokunta on verkoston 
täysivaltainen jäsen; toteaa, että 
vuonna 2012 oikeusasiamies siirsi 
63 kantelua tälle valiokunnalle; onnittelee 
Euroopan oikeusasiamiestä verkoston 
onnistuneesta koordinoinnista; katsoo, että 
tämä tehtävä on keskeinen osa 
oikeusasiamiehen toimintaa ja että EU:n 
lainsäädännön kansallisen hallinnan 
parantamiseksi verkostossa tehtävää 
yhteistyötä olisi syvennettävä; katsoo, että 
oikeusasiamiehen osallistumisesta 
eurooppalaisiin ja kansainvälisiin 
oikeusasiamiesten järjestöihin olisi 
pidettävä kiinni ja sitä olisi lujitettava;

Or. en
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Tarkistus 31
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa Euroopan 
oikeusasiamiesten verkoston työn 
merkitystä hyvän hallinnon ja 
suuremman avoimuuden laajentamiseksi 
unionin toimielimissä; katsoo, että 
oikeusasiamiehillä on kaikkialla EU:ssa 
merkittävä asema Euroopan kansalaisten 
puolustajina ja pyrittäessä torjumaan 
avoimuuden ja demokratian puutetta 
jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa; 
ilmaisee huolensa oikeusasiamiesten 
määrärahoihin monissa valtioissa 
tehdyistä leikkauksista, varoittaa 
pyrkimyksistä luopua alueellisista 
oikeusasiamiehistä Espanjassa ja katsoo, 
että päätös vahingoittaa monien 
Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia 
suojella tehokkaasti oikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 32
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että aikaisempien vuosien tavoin 
useimmat oikeusasiamiehen käynnistämät 
tutkimukset koskivat komissiota (52,7 %) 
ja että toisella sijalla (16,8 %) oli 
Euroopan unionin 
henkilöstövalintatoimisto (EPSO); toteaa, 
että vuonna 2012 käynnistettyjen Euroopan 
parlamenttia koskevien tutkimusten määrä 
lähes kaksinkertaistui vuoteen 2011 

13. toteaa, että aikaisempien vuosien tavoin 
useimmat oikeusasiamiehen käynnistämät 
tutkimukset koskivat komissiota (52,7 %); 
toteaa, että vuonna 2012 käynnistettyjen 
Euroopan parlamenttia koskevien 
tutkimusten määrä lähes kaksinkertaistui 
vuoteen 2011 verrattuna; kehottaa 
sihteeristöään toimimaan tiiviissä 
yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa ja 
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verrattuna; kehottaa sihteeristöään 
toimimaan tiiviissä yhteistyössä 
oikeusasiamiehen kanssa ja varmistamaan, 
että tämän suosituksia noudatetaan;

varmistamaan, että tämän suosituksia 
noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että aikaisempien vuosien tavoin 
useimmat oikeusasiamiehen käynnistämät 
tutkimukset koskivat komissiota (52,7 %) 
ja että toisella sijalla (16,8 %) oli Euroopan 
unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO); 
toteaa, että vuonna 2012 käynnistettyjen 
Euroopan parlamenttia koskevien 
tutkimusten määrä lähes kaksinkertaistui 
vuoteen 2011 verrattuna; kehottaa 
sihteeristöään toimimaan tiiviissä 
yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa ja 
varmistamaan, että tämän suosituksia 
noudatetaan;

13. toteaa, että aikaisempien vuosien tavoin 
useimmat oikeusasiamiehen käynnistämät 
tutkimukset koskivat komissiota (52,7 %) 
ja että toisella sijalla (16,8 %) oli Euroopan 
unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO); 
toteaa, että vuonna 2012 käynnistettyjen 
Euroopan parlamenttia koskevien 
tutkimusten määrä lähes kaksinkertaistui 
vuoteen 2011 verrattuna; kehottaa 
sihteeristöään toimimaan tiiviissä 
yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa ja 
varmistamaan, että tämän hallinnollisia 
käytäntöjä koskevia suosituksia ja 
huomioita noudatetaan ja seurataan;

Or. pl

Tarkistus 34
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että jokainen loppuun 
saatettu tutkinta on askel oikeaan 
suuntaan ja hyvä mahdollisuus toteuttaa 
parannuksia, joita yleisö on havainnut ja 
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pyytänyt, ja että tämä on keino tehdä 
Euroopan kansalaisuudesta 
mahdollisimman osallistuvaa unionin 
lainsäädäntömenettelyn osalta;

Or. en

Tarkistus 35
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee merkille, että oikeusasiamies 
julkaisee vuonna 2013 uuden laitoksen 
eurooppalaisen hyvän hallintotavan 
säännöstöstä ja ottaa siinä huomioon 
Euroopan unionin tuomioistuinten 
oikeuskäytännön sisältämät eurooppalaisen 
hallinto-oikeuden periaatteet;

15. on tyytyväinen siihen, että 
oikeusasiamies julkaisi kesäkuussa 2013 
uuden laitoksen eurooppalaisen hyvän 
hallintotavan säännöstöstä ja ottaa siinä 
huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuinten oikeuskäytännön 
sisältämät eurooppalaisen hallinto-
oikeuden periaatteet;

Or. en

Tarkistus 36
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on tyytyväinen oikeusasiamiehen 
osallistumiseen EU:n hallinto-oikeutta 
käsittelevän tutkimusverkoston 
(ReNEUAL) järjestämään konferenssiin, 
jossa tutkittiin mahdollisuutta hyväksyä 
EU:n toimielinten, elinten ja laitosten 
hallinnollista menettelyä koskevat yleiset 
säännöt sekä kyseisten sääntöjen 
mahdollista sisältöä;

16. on tyytyväinen oikeusasiamiehen 
osallistumiseen moniin eri 
konferensseihin, joissa on tarkasteltu 
parempaa julkishallintoa, myös EU:n 
hallinto-oikeutta käsittelevän 
tutkimusverkoston (ReNEUAL)
konferenssin järjestämiseen 
osallistumiseen;
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Or. en

Tarkistus 37
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa uudelleen komissiota 
hyväksymään yhteiset EU:n hallinnossa 
sovellettavaa hallintomenettelyä koskevat 
sitovat säännöt ja periaatteet ja esittämään 
SEUT-sopimuksen 298 artiklan nojalla 
ehdotuksen tätä koskevaksi asetukseksi;

17. kehottaa uudelleen komissiota 
hyväksymään yhteiset EU:n hallinnossa 
sovellettavaa hallintomenettelyä koskevat 
sitovat säännöt ja periaatteet ja esittämään 
SEUT-sopimuksen 298 artiklan nojalla 
ehdotuksen tätä koskevaksi asetukseksi, ja 
katsoo, että tämä on paras tapa varmistaa 
pysyvä muutos EU:n toimielinten 
hallintokulttuurissa;

Or. bg

Tarkistus 38
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa uudelleen komissiota 
hyväksymään yhteiset EU:n hallinnossa 
sovellettavaa hallintomenettelyä koskevat 
sitovat säännöt ja periaatteet ja esittämään 
SEUT-sopimuksen 298 artiklan nojalla 
ehdotuksen tätä koskevaksi asetukseksi;

17. kehottaa 15. tammikuuta 2013 
antamansa päätöslauselman 
2012/2024(INI) mukaisesti uudelleen 
komissiota hyväksymään yhteiset EU:n 
hallinnossa sovellettavaa 
hallintomenettelyä koskevat sitovat säännöt 
ja periaatteet ja esittämään SEUT-
sopimuksen 298 artiklan nojalla 
ehdotuksen tätä koskevaksi asetukseksi; 
katsoo oikeusasiamiehen tähänastiset 
kokemukset ja niitä koskevat julkaisut 
sopivaksi perustaksi tällaisen 
lainsäädäntöehdotuksen sisällölle;
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Or. de

Tarkistus 39
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että oikeusasiamies antoi 
vuonna 2012 parlamentille yhden 
erityiskertomuksen, joka koski sitä, ettei 
komissio ollut selvittänyt Wienin 
lentoaseman laajennuksen käsittelyyn 
liittyvää eturistiriitaa, ettei kyseistä 
laajennusta koskevaa ympäristövaikutusten 
arviointia ollut tehty, ja ettei 
rakennushankkeesta ja 
ympäristövaikutusarvioinnin puuttumisesta 
valittaneiden käytettävissä ollut ollut 
muutoksenhakumenettelyjä;

19. muistuttaa, että oikeusasiamies antoi 
vuonna 2012 parlamentille yhden 
erityiskertomuksen, joka koski sitä, ettei 
komissio ollut selvittänyt Wienin 
lentoaseman laajennuksen käsittelyyn 
liittyvää eturistiriitaa, ettei kyseistä 
laajennusta koskevaa ympäristövaikutusten 
arviointia ollut tehty, ja ettei 
rakennushankkeesta ja 
ympäristövaikutusarvioinnin puuttumisesta
valittaneiden käytettävissä ollut ollut 
muutoksenhakumenettelyjä; tunnustaa 
tällaisen kertomuksen tarjoamat 
mahdollisuudet, ottaen huomioon, että 
kyse on konkreettisista asioista;

Or. en

Tarkistus 40
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että oikeusasiamies antoi 
vuonna 2012 parlamentille yhden 
erityiskertomuksen, joka koski sitä, ettei 
komissio ollut selvittänyt Wienin 
lentoaseman laajennuksen käsittelyyn 
liittyvää eturistiriitaa, ettei kyseistä 
laajennusta koskevaa ympäristövaikutusten 
arviointia ollut tehty, ja ettei 

19. muistuttaa, että oikeusasiamies antoi 
vuonna 2012 parlamentille yhden 
erityiskertomuksen, joka koski sitä, ettei 
komissio ollut selvittänyt Wienin 
lentoaseman laajennuksen käsittelyyn 
liittyvää eturistiriitaa, ettei kyseistä 
laajennusta koskevaa ympäristövaikutusten 
arviointia ollut tehty, ja ettei 
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rakennushankkeesta ja 
ympäristövaikutusarvioinnin puuttumisesta 
valittaneiden käytettävissä ollut ollut 
muutoksenhakumenettelyjä;

rakennushankkeesta ja 
ympäristövaikutusarvioinnin puuttumisesta 
valittaneiden käytettävissä ollut ollut 
muutoksenhakumenettelyjä; pitää 
valitettavana, että komissio ei täyttänyt 
velvoitteitaan tutkimuksissaan ja 
toimissaan saamansa kantelun pohjalta 
sekä vastauksessaan oikeusasiamiehen 
pyyntöön ja suosituksiin tämän tutkittua 
asiaa ensimmäisen kerran, ja palauttaa 
mieleen, että komissio katsoi paremmaksi 
– sen sijaan että olisi vienyt Itävallan 
Euroopan unionin tuomioistuimeen –
pyrkiä sopimukseen Itävallan 
viranomaisten kanssa ja hyväksymään 
jälkikäteen tehdyn YVA:n, mikä on 
vastoin toimielimen legitimiteettiä, ja 
kiittää oikeusasiamiestä päätöksestä 
toimittaa asiaa koskeva erityiskertomus 
Euroopan parlamentille;

Or. en

Tarkistus 41
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että oikeusasiamies antoi 
vuonna 2012 parlamentille yhden 
erityiskertomuksen, joka koski sitä, ettei 
komissio ollut selvittänyt Wienin 
lentoaseman laajennuksen käsittelyyn 
liittyvää eturistiriitaa, ettei kyseistä 
laajennusta koskevaa 
ympäristövaikutusten arviointia ollut 
tehty, ja ettei rakennushankkeesta ja 
ympäristövaikutusarvioinnin 
puuttumisesta valittaneiden käytettävissä 
ollut ollut muutoksenhakumenettelyjä;

19. muistuttaa, että oikeusasiamies antoi 
vuonna 2012 parlamentille yhden 
erityiskertomuksen, joka koski toisaalta
sitä, ettei komissio ollut selvittänyt 
ympäristövaikutusten jälkiarvioinnin 
puitteissa Wienin lentoaseman 
laajennuksen käsittelyyn liittyvää 
eturistiriitaa, ja toisaalta sitä, ettei 
rakennushankkeesta valittaneiden 
käytettävissä ollut ollut 
muutoksenhakumenettelyjä; muistuttaa 
siitä, että kyseinen erityiskertomus antoi 
vetoomusvaliokunnalle syyn antaa 
tulevaisuutta koskevia ehdotuksia 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
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direktiivin nykyisestä tarkistuksesta ja 
unionin 
hallintomenettelylainsäädännöstä;

Or. de

Tarkistus 42
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että edellinen ja nykyinen 
oikeusasiamies ovat seitsemäntoista ja 
puolen vuoden aikana antaneet vain 18 
erityiskertomusta; katsoo, että tämä on 
osoitus EU:n toimielinten omaksumasta 
yhteistyöhön perustuvasta 
lähestymistavasta suurimmassa osassa 
tapauksia;

21. toteaa, että edellinen ja nykyinen 
oikeusasiamies ovat seitsemäntoista ja 
puolen vuoden aikana antaneet vain 18 
erityiskertomusta; katsoo, että tämä on 
osoitus EU:n toimielinten omaksumasta 
yhteistyöhön perustuvasta 
lähestymistavasta suurimmassa osassa 
tapauksia; tunnustaa näiden 
erityiskertomusten merkityksen ja 
kannustaa oikeusasiamiestä edelleen 
puuttumaan tällaisiin tapauksiin, kun on 
kyse merkittävistä hallinnollisista 
epäkohdista EU:n toimielimissä, elimissä 
ja virastoissa;

Or. en

Tarkistus 43
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. onnittelee oikeusasiamiestä hänen 
laitoksensa Euroopan 
laadunhallintajärjestöltä saamasta 
laatusitoutumista koskevasta virallisesta 
vahvistuksesta eli Committed to 
Excellence -tunnustuksesta; kannustaa 
seuraajaansa rakentamaan tälle 

Poistetaan.
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saavutukselle ja osoittamaan edelleen 
samanlaista sitoutumista 
riippumattomuuteen, kantelujen 
käsittelyn laadukkuuteen, kansalaisten 
tukemiseen ja hyviin suhteisiin 
toimielinten kanssa;

Or. en

Tarkistus 44
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. onnittelee oikeusasiamiestä hänen 
laitoksensa Euroopan 
laadunhallintajärjestöltä saamasta 
laatusitoutumista koskevasta virallisesta 
vahvistuksesta eli Committed to 
Excellence -tunnustuksesta; kannustaa 
seuraajaansa rakentamaan tälle 
saavutukselle ja osoittamaan edelleen 
samanlaista sitoutumista 
riippumattomuuteen, kantelujen käsittelyn 
laadukkuuteen, kansalaisten tukemiseen ja 
hyviin suhteisiin toimielinten kanssa;

22. onnittelee oikeusasiamiestä hänen 
laitoksensa Euroopan 
laadunhallintajärjestöltä saamasta 
laatusitoutumista koskevasta virallisesta 
vahvistuksesta eli Committed to 
Excellence -tunnustuksesta; kannustaa 
tämän seuraajaa rakentamaan tälle 
saavutukselle ja osoittamaan edelleen 
samanlaista sitoutumista 
riippumattomuuteen, objektiivisuuteen,
kantelujen käsittelyn laadukkuuteen, 
ennakoivaan lähestymistapaan 
tutkimuksiin, kansalaisten tukemiseen ja 
hyviin suhteisiin toimielinten kanssa;

Or. en
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Tarkistus 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. onnittelee oikeusasiamiestä hänen 
laitoksensa Euroopan 
laadunhallintajärjestöltä saamasta 
laatusitoutumista koskevasta virallisesta 
vahvistuksesta eli Committed to 
Excellence -tunnustuksesta; kannustaa 
seuraajaansa rakentamaan tälle 
saavutukselle ja osoittamaan edelleen 
samanlaista sitoutumista 
riippumattomuuteen, kantelujen käsittelyn 
laadukkuuteen, kansalaisten tukemiseen ja 
hyviin suhteisiin toimielinten kanssa;

22. onnittelee oikeusasiamiestä hänen 
laitoksensa Euroopan 
laadunhallintajärjestöltä saamasta 
laatusitoutumista koskevasta virallisesta 
vahvistuksesta eli Committed to 
Excellence -tunnustuksesta; kannustaa 
tämän seuraajaa rakentamaan tälle 
saavutukselle ja osoittamaan edelleen 
samanlaista sitoutumista 
riippumattomuuteen, kantelujen käsittelyn 
laadukkuuteen, kansalaisten tukemiseen ja 
hyviin suhteisiin toimielinten kanssa
edistäen samalla avoimuusperiaatetta;

Or. pl

Tarkistus 46
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että luottamuksen 
vahvistamiseksi EU:n toimielimissä ja 
niiden uskottavuuden lisäämiseksi 
Euroopan oikeusasiamiehen viran 
tulevien haltijoiden on osoitettava 
samanlaista sitoutumista 
riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen, kuten 
oikeusasiamiehen ohjesäännön 
6 artiklassa esitetään;

Or. en
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Tarkistus 47
Margrete Auken

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. painottaa oikeusasiamieslaitoksen 
poliittisen riippumattomuuden merkitystä 
sille itselleen ja EU:n toimielinten 
uskottavuudelle kokonaisuudessaan; 
katsoo, että tämä riippumattomus takaa 
kansalaisille, että oikeusasiamiehen 
tehtävät hoidetaan uskollisesti ja täysin 
vailla ulkoisia paineita;

Or. en

Tarkistus 48
Mariya Gabriel

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 а. korostaa, että 28. syyskuuta 
pidettävä kansainvälinen oikeus tietää 
-päivä on aloite, joka nostaa 
oikeusasiamiehen profiilia 
eurooppalaisten keskuudessa ja esimerkki 
hyvästä toimintatavasta;

Or. bg

Tarkistus 49
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on tyytyväinen oikeusasiamiehen sekä 
parlamentin vetoomusvaliokunnan, 

23. on tyytyväinen oikeusasiamiehen sekä 
parlamentin vetoomusvaliokunnan, 
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Euroopan vammaisfoorumin, komission ja 
perusoikeusviraston osallistumiseen 
vammaisyleissopimuksen 33 artiklan 
2 kohdan mukaiseen EU:n tason 
kehykseen, jonka tarkoituksena on turvata, 
edistää ja seurata YK:n 
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa;

Euroopan vammaisfoorumin, komission ja 
perusoikeusviraston osallistumiseen 
vammaisyleissopimuksen 33 artiklan 
2 kohdan mukaiseen EU:n tason 
kehykseen, jonka tarkoituksena on turvata, 
edistää ja seurata YK:n 
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa; 
kehottaa oikeusasiamiestä asettamaan 
työssään erityistä painoa hyvin 
haavoittuvien sosiaaliryhmien, myös 
vammaisten, tarpeisiin; 

Or. en

Tarkistus 50
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. on tyytyväinen oikeusasiamiehen 
pyrkimyksiin turvata perusoikeuskirjan 
täytäntöönpano EU:n toimielimissä myös 
oma-aloitteisten tutkintojensa kautta; 
olettaa, että toinen vastaavanlainen 
tehtävä annetaan oikeusasiamiehelle 
unionin liittyessä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen, kuten 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklassa edellytetään;

Or. en
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Tarkistus 51
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. korostaa oikeusasiamiehen oma-
aloitteisten tutkintojen merkitystä, kun 
tämä voi tarkastella asioita, jotka muuten 
eivät tulisi hänen tietoonsa kansalaisten 
puutteellisten tietojen tai 
kanteluresurssien puuttumisen vuoksi; 
katsoo, että on tärkeää lisätä Euroopan 
oikeusasiamiehen toimiston näkyvyyttä;

Or. en

Tarkistus 52
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä Turkissa 
vuonna 2012 hyväksyttyä lakia 
oikeusasiamieslaitoksen perustamisesta; on 
tyytyväinen siihen, että kaikki 
ehdokasvaltiot ovat nyt perustaneet 
kansallisen tason oikeusasiamieslaitoksen; 
katsoo, että kokemus osoittaa, että 
oikeusasiamieslaitos on hallinnon 
parantamisen, oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien puolustamisen kannalta 
erittäin hyödyllinen ja että sen tähden 
niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä 
perustaneet oikeusasiamieslaitosta, olisi 
aktiivisesti harkittava sen perustamista;

24. pitää myönteisenä Turkissa 
vuonna 2012 hyväksyttyä lakia 
oikeusasiamieslaitoksen perustamisesta; 
tunnustaa Euroopan oikeusasiamiehen 
tuen ja opastuksen merkityksen tässä 
kehityksessä; on tyytyväinen siihen, että 
kaikki ehdokasvaltiot ovat nyt perustaneet 
kansallisen tason oikeusasiamieslaitoksen; 
katsoo, että kokemus osoittaa, että 
oikeusasiamieslaitos on hallinnon 
parantamisen, oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien puolustamisen kannalta 
erittäin hyödyllinen ja että sen tähden 
niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä 
perustaneet oikeusasiamieslaitosta, olisi 
aktiivisesti harkittava sen perustamista; 
kehottaa Euroopan oikeusasiamiestä 
jatkamaan tulevien ehdokasvaltioiden 
tukemista tässä menettelyssä;
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Or. en


