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TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jokaisen unionin kansalaisen sekä 
jokaisen luonnollisen henkilön ja 
oikeushenkilön, jonka asuinpaikka tai 
sääntömääräinen kotipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa, olisi voitava yksin tai 
yhdessä toisten kanssa käyttää oikeuttaan 
esittää vetoomus Euroopan parlamentille 
SEUT:n 227 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu
Oikeus vetoomuksen esittämiseen taataan perussopimuksessa ja EU:n perusoikeuskirjassa.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Jokaisella unionin kansalaisella 
sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä, jonka asuinpaikka tai 
sääntömääräinen kotipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa, on oikeus tehdä Euroopan 
oikeusasiamiehelle kantelu unionin 
toimielinten, elinten, laitosten tai 
virastojen toiminnassa ilmenneistä 
epäkohdista, lukuun ottamatta Euroopan 
unionin tuomioistuimen toimintaa 
lainkäyttöelimenä.
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Or. en

Perustelu
SEUT:n 24 artiklan 3 kohdan ja unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaan jokaisella on 
oikeus siihen, että unionin toimielimet, elimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa 
puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaan jokainen voi 
kirjoittaa unionin toimielimille jollakin 
perussopimusten kielellä ja hänellä on 
oikeus saada vastaus samalla kielellä.

Or. en

Perustelu
Tämä oikeus perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklaan.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni "asettaa 
ihmisen toimintansa keskipisteeksi 
ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden 
ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen". Perusoikeuskirjan V 
luvussa määrätään "kansalaisten oikeudet", 
joihin kuuluu 45 artiklan mukaan jokaisen 
unionin kansalaisen oikeus vapaasti liikkua 
ja oleskella jäsenvaltioiden alueella.

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni "perustuu 
(...) yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun 
jakamattomiin ja yleismaailmallisiin 
arvoihin" ja "asettaa ihmisen toimintansa 
keskipisteeksi ottamalla käyttöön unionin 
kansalaisuuden ja luomalla vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen". 
Perusoikeuskirjan V luvussa määrätään 
"kansalaisten oikeudet", joihin kuuluu 
45 artiklan mukaan jokaisen unionin 
kansalaisen oikeus vapaasti liikkua ja 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. Tämä 
oikeus olisi siksi myönnettävä Romanian 
ja Bulgarian kansalaisille 
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lisäviivästyksittä.

Or. en

Perustelu
Kaikilla EU:n kansalaisilla olisi oltava samat oikeudet.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella muun muassa 
työskennelläkseen tai opiskellakseen 
toisessa jäsenvaltiossa ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Or. en

Perustelu
Mahdollisuus työskennellä ja opiskella toisessa jäsenvaltiossa on keskeinen unionin 
kansalaisuuteen perustuva oikeus.
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä ja he 
kohtaavat usein kansallisuuteen, 
sosiaaliseen asemaan ja siviilisäätyyn tai 
parisuhteeseen liittyviä ongelmia, koska 
toiset jäsenvaltiot soveltavat heihin 
hallinnollisia toimia, jotka ovat unionin 
oikeuden vastaisia.

Or. en

Perustelu
Kansallisilla hallintoviranomaisilla ei aina ole riittävästi tietoa voimassa olevista 
kansalaisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia koskevista EU:n säännöistä. Myös rekisteröidyssä 
parisuhteessa eläville henkilöille on tiedotettava asianmukaisesti heidän oikeuksistaan toiseen 
maahan muutettaessa.
.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Opiskelijoiden liikkuvuutta tuetaan 
voimakkaasti muun muassa Erasmus-
ohjelmalla. Esteitä on kuitenkin edelleen 
olemassa, erityisesti koska tutkintojen ja 
pätevyyden vastavuoroisessa 
tunnustamisessa on puutteita.
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Or. en

Perustelu
Kansalaiset kiinnittävät jatkuvasti vetoomusvaliokunnan huomiota ongelmiin, joita he 
kohtaavat pyrkiessään saamaan tutkintonsa ja pätevyytensä tunnustetuiksi toisessa 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. 
Kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. 
Kaikilla unionin kansalaisilla ja 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevilla 
kolmannen maan kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Perustelu
Jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevilla kolmansista maista tulleilla työntekijöillä olisi 
oltava samat oikeudet kuin unionin kansalaisilla.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Unionin kansalaisille, erityisesti 
raja-alueilla asuville potentiaalisille 
liikkuville työntekijöille, olisi tiedotettava 
eurooppalaisesta ammatillisen 
liikkuvuuden portaalista, josta he voivat 
saada tietoa Euroopan 
työnvälitysverkostosta (Eures) ja sen 
tavoitteista.
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Or. en

Perustelu
Eures-verkoston päätavoite on neuvoa potentiaalisia liikkuvia työntekijöitä ja antaa heille 
tietoa työskentelymahdollisuuksista ja elin- ja työoloista EU:ssa sekä työntekijöiden 
oikeuksista ja työpaikoista toisessa jäsenvaltiossa ja erityisesti raja-alueilla.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Unionin kansalaisille olisi 
tiedotettava myös Euroopan 
oikeusportaalista, jossa on tietoa 
oikeusjärjestelmistä ja joka helpottaa 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden 
käyttöä koko unionissa 22 kielellä.

Or. en

Perustelu
Lainsäädäntö on hyvin ratkaiseva tekijä yhteiskunnassa ja se muovaa sekä politiikkaa, 
taloutta ja ympäristöä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että kaikille kansalaisille tiedotetaan 
sovellettavasta lainsäädännöstä.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan kansalaisten teemavuosi 
2013 antaa tervetulleen mahdollisuuden 
lisätä suuren yleisön tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja 
helpottaa siten osaltaan vapaata liikkumista 
koskevan oikeuden käyttämistä.

(17) Euroopan kansalaisten teemavuosi 
2013 antaa tervetulleen mahdollisuuden 
lisätä suuren yleisön tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja 
helpottaa siten osaltaan erityisesti vapaata 
liikkumista koskevan oikeuden käyttämistä 
erityisesti ottamalla mukaan 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, 
hallituksista riippumattomat järjestöt ja 
ruohonjuuritason järjestöt mukaan 
luettuina.

Or. en
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Perustelu
Kansalaisyhteiskunta on ihmisten ääni, ja sen aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä 
edistyksen ja kehityksen saavuttamiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu lisätä 
kansalaisten tietoisuutta heidän 
oikeuksistaan unionin kansalaisina, ja 
unionin tason toimet täydentävät tällaisia 
kansallisia toimia ja tuovat niihin lisänsä 
kumppanuuteen perustuvasta EU-
viestinnästä 22 päivänä lokakuuta 2008 
tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission poliittisessa julistuksessa 
painotetulla tavalla.

(22) Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu 
lisätä kansalaisten tietoisuutta heidän 
oikeuksistaan unionin kansalaisina, ja 
unionin tason toimet täydentävät tällaisia 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia 
ja tuovat niihin lisänsä kumppanuuteen 
perustuvasta EU-viestinnästä 22 päivänä 
lokakuuta 2008 tehdyssä Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
poliittisessa julistuksessa painotetulla 
tavalla.

Or. en

Perustelu
Alueelliset ja paikalliset toimet ovat avainasemassa pyrittäessä saavuttamaan 
mahdollisimman laaja yleisö.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

Muihin kuin teemavuoden budjetista 
rahoitettaviin toimiin voidaan myöntää 
rahoitusta olemassa olevista unionin 
ohjelmista tai rakennerahastoista, 
erityisesti Kansalaisten Eurooppa-
ohjelmasta sekä Perusoikeudet ja 
kansalaisuus -ohjelmasta,

(25) Muihin kuin teemavuoden budjetista
rahoitettaviin toimiin voidaan myöntää 
rahoitusta olemassa olevista unionin 
ohjelmista tai rakennerahastoista, 
erityisesti Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelmasta, Perusoikeudet ja 
kansalaisuus -ohjelmasta, 
Erasmus-ohjelmasta sekä Nuoret 
liikkeellä -aloitteesta.

Or. en
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Perustelu
Koulutus- ja ammatillisen koulutuksen ohjelmat, jotka mahdollistavat nuorten opiskelun tai 
työskentelyn ulkomailla, antavat paremman kuvan siitä, mitä on olla EU:n kansalainen.
Lisäksi monet työnantajat arvostavat suuresti tällaista ulkomailla suoritettua opiskelu- tai 
työskentelyjaksoa, mikä parantaa nuorten työllistyvyyttä ja työllisyysnäkymiä. 

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa siitä, 
miten he voivat konkreettisesti hyötyä 
EU:n laajuisista oikeuksista ja 
toimintatavoista toisessa jäsenvaltiossa 
asuessaan, ja kannustaa heitä osallistumaan 
aktiivisesti unionin politiikan aloja ja 
aihealueita käsitteleviin 
kansalaisfoorumeihin

– lisätä unionin kansalaisten tietoa siitä, 
miten he voivat konkreettisesti hyötyä 
EU:n laajuisista oikeuksista ja 
toimintatavoista toisessa jäsenvaltiossa 
asuessaan muun muassa 
työskennelläkseen tai opiskellakseen, ja 
kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti 
unionin politiikan aloja ja aihealueita 
käsitteleviin kansalaisfoorumeihin, mutta 
myös kiinnittää heidän huomiotaan 
jäljellä oleviin, näiden oikeuksien käyttöä 
vaikeuttaviin esteisiin

Or. en

Perustelu
Henkilöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus ja siihen sisältyy EU:n kansalaisen oikeus 
työskennellä, opiskella ja asua valitsemassaan jäsenvaltiossa. Esteitä on kuitenkin edelleen.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kehittää parempi tietolähteiden ja 
tehokkaan viestinnän verkosto, 
interaktiiviset välineet mukaan luettuina, 
ja asettaa saataville kaikilla unionin 
kielillä tietoa unionin tasolla toteutetuista 
toimista ja niiden vaikutuksesta ihmisten 
yksityiselämään ja työhön

Or. en
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Perustelu
Paremmat viestintävälineet ja verkostoteknologia lisäävät EU:n kansalaisten mahdollisuuksia 
saada tietoa oikeuksistaan ja lisäävät joustavuutta. 

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille suunnatut viestintä-, koulutus- ja 
tiedotuskampanjat;

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille suunnatut viestintä-, koulutus- ja 
tiedotuskampanjat yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, 
mukaan luettuina paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla 
toimivat hallituksista riippumattomat 
järjestöt ja ruohonjuuritason järjestöt;

Or. en

Perustelu
Kansalaisyhteiskunta on ihmisten ääni, ja sen aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä 
edistyksen ja kehityksen saavuttamiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaata liikkuvuutta ja 
oleskelua koskevan oikeuden ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksien merkityksestä ja niiden 
tuomista eduista;

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaata liikkuvuutta ja 
oleskelua koskevan oikeuden ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksien, mukaan luettuina 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
oikeudet, merkityksestä ja niiden tuomista 
eduista;

Or. en
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Perustelu
Jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevilla kolmansista maista tulleilla työntekijöillä olisi 
oltava samat oikeudet kuin unionin kansalaisilla.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– monikielisten Europe Direct- ja Sinun 
Eurooppasi -verkkoportaalien aseman ja 
näkyvyyden vahvistaminen tärkeimpinä 
keskitettyinä tietojärjestelminä unionin 
kansalaisten oikeuksista;

– monikielisten Europe Direct-, Eures- ja 
Sinun Eurooppasi -verkkoportaalien 
aseman ja näkyvyyden vahvistaminen 
tärkeimpinä keskitettyinä tietojärjestelminä 
unionin kansalaisten oikeuksista;

Or. en

Perustelu
Eures-verkoston päätavoite on neuvoa potentiaalisia liikkuvia työntekijöitä ja antaa heille 
tietoa työskentelymahdollisuuksista ja elin- ja työoloista EU:ssa sekä työntekijöiden 
oikeuksista ja työpaikoista toisessa jäsenvaltiossa ja erityisesti raja-alueilla.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ongelmanratkaisuvälineiden, kuten 
SOLVIT-verkoston, aseman 
vahvistaminen, jotta unionin kansalaiset 
voivat käyttää ja puolustaa oikeuksiaan 
paremmin.

– ongelmanratkaisuvälineiden, kuten 
SOLVIT-verkoston sekä Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan ja 
Euroopan oikeusasiamiehen, aseman ja 
näkyvyyden vahvistaminen, jotta unionin 
kansalaiset voivat käyttää ja puolustaa 
oikeuksiaan paremmin.

Or. en

Perustelu
Oikeus vetoomuksen esittämiseen taataan perussopimuksessa ja EU:n perusoikeuskirjassa, ja 
jokainen unionin kansalainen voi vedota Euroopan oikeusasiamieheen, kun on kyse unionin 
toimielinten toiminnassa ilmenneistä epäkohdista.
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Talousarvio
Euroopan kansalaisten teemavuoden 
2013 aikana toteutettaviin toimiin on 
varattu määrärahoja 5 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu
Määrärahojen on oltava riittävät, jotta ehdotuksen tavoitteet voidaan saavuttaa.


