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13.1.2016 A8-0361/1 

Tarkistus  1 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että vuonna 2014 

saatettiin päätökseen 1 887 vetoomuksen 

käsittely, ja näistä käsiteltäväksi ei 

hyväksytty 1 070:tä vetoomusta; ottaa 

huomioon, että kasvu on lähes 

10 prosenttia verrattuna vuoteen 2013, 

jolloin saatettiin päätökseen 

1 723 vetoomuksen käsittely; 

E. ottaa huomioon, että vuonna 2014 

saatettiin päätökseen 1 887 vetoomuksen 

käsittely, ja näistä käsiteltäväksi ei 

hyväksytty 1 070:tä vetoomusta; toteaa, 

että vain 29,1 prosenttia vetoomuksista 

hyväksyttiin käsiteltäväksi ja niiden osalta 

toteutettiin jatkotoimia, 39,4:ää prosenttia 

ei hyväksytty käsiteltäväksi ja 

30,1 prosenttia hyväksyttiin käsiteltäväksi 

ja niiden käsittely saatettiin päätökseen 

välittömästi; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Tarkistus  2 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  K a. ottaa huomioon, että kansallisilla 

tuomioistuimilla on ensisijainen vastuu 

sen varmistamisesta, että 

EU-lainsäädäntö pannaan 

asianmukaisesti täytäntöön 

jäsenvaltioissa; toteaa tässä yhteydessä, 

että unionin tuomioistuimen 

ennakkoratkaisu on kansallisten 

oikeuslaitosten käytettävissä oleva 

hyödyllinen väline; toteaa, että joissakin 

jäsenvaltioissa tätä menettelyä on käytetty 

vain vähän tai ei lainkaan; ottaa 

huomioon, että vetoomukset tarjoavat 

vaihtoehtoisen ja riippumattoman keinon 

EU-lainsäädännön noudattamisen 

tutkimiseksi ja tarkastamiseksi, ja katsoo, 

että nämä kaksi vaihtoehtoista menettelyä 

eivät siksi saisi olla toisensa poissulkevia; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Tarkistus  3 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. pitää käsiteltäväksi hyväksyttyjen ja 

perusteltujen vetoomusten kannalta 

ensiarvoisen tärkeänä, että 

vetoomusvaliokunnan työtä ei kuormiteta 

käsittelemällä aiheettoman pitkään 

vetoomuksia, joita ei voida hyväksyä 

käsiteltäviksi tai jotka eivät ole 

perusteltuja; 

Q. pitää käsiteltäväksi hyväksyttyjen 

vetoomusten kannalta ensiarvoisen 

tärkeänä, että vetoomusvaliokunta tekee 

kunkin tapauksen yhteydessä 

perusteellista työtä ja toimii vilpittömässä 

yhteistyössä komission ja muiden 

sellaisten toimielinten kanssa, joita asia 

koskee; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Tarkistus  4 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. katsoo myös, että parlamentilla on 

erityinen velvoite varmistaa, että 

vetoomuksia, joita ei hyväksytä 

käsiteltäviksi ja jotka eivät ole 

perusteltuja, ei julisteta vetoomuksiksi, 

joita ei käsitellä tai joiden käsittely 

päätetään, epäoikeudenmukaisen pitkäksi 

ajaksi; vaatii tässä yhteydessä 

painokkaasti, että syyt, miksi vetoomusta ei 

oteta käsiteltäväksi tai miksi sen käsittely 

päätetään perusteettomuuden vuoksi, on 

perusteltava yksityiskohtaisesti suoraan 

vetoomuksen esittäjälle; 

5. vaatii tässä yhteydessä painokkaasti, että 

syyt, miksi vetoomusta ei oteta 

käsiteltäväksi tai miksi sen käsittely 

päätetään, on perusteltava 

yksityiskohtaisesti suoraan vetoomuksen 

esittäjälle; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Tarkistus  5 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa vetoomusvaliokuntaa ja 

tarvittaessa työjärjestyksen muuttamisesta 

vastaavia parlamentin valiokuntia 

jäsentämään selkeämmin eron sen välillä, 

miten määritellään perusteltu vetoomus ja 

käsiteltäväksi otettava vetoomus, ja sen 

välillä, miten määritellään vetoomuksen 

käsittelyn jatkaminen tai vetoomuksen 

käsittelyn päättyminen, ja tekemään 

rakenteen selväksi myös mahdollisille 

vetoomuksen esittäjille; 

6. kehottaa vetoomusvaliokuntaa 

jäsentämään selkeämmin sen, miten 

määritellään käsiteltäväksi otettava 

vetoomus ja millä perusteella 

vetoomuksen käsittelyä jatketaan tai 

vetoomuksen käsittely päätetään, ja 

tekemään rakenteen selväksi myös 

mahdollisille vetoomuksen esittäjille; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Tarkistus  6 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa komissiota sitoutumaan täysin 

vetoomusprosessiin varsinkin teettämällä 

perusteellisia tutkimuksia sille lähetetyistä 

käsiteltäväksi hyväksytyistä tapauksista ja 

antamaan ennen kaikkea tarkkoja ja 

ajantasaisia kirjallisia vastauksia 

vetoomuksen esittäjille; odottaa, että näitä 

vastauksia käsitellään lisää asiaa 

koskevissa suullisissa keskusteluissa 

vetoomusvaliokunnan julkisissa 

kokouksissa; katsoo, että toimielinten 

uskottavuuden tähden komission 

edustajana olisi oltava näissä 

keskusteluissa asianmukaisessa 

virka-asemassa oleva virkamies; 

8. kehottaa komissiota sitoutumaan täysin 

vetoomusprosessiin varsinkin teettämällä 

perusteellisia tutkimuksia sille lähetetyistä 

käsiteltäväksi hyväksytyistä tapauksista ja 

antamaan ennen kaikkea tarkkoja ja 

ajantasaisia kirjallisia vastauksia 

vetoomuksen esittäjille kohtuullisessa 

ajassa; odottaa, että näitä vastauksia 

käsitellään lisää asiaa koskevissa 

suullisissa keskusteluissa 

vetoomusvaliokunnan julkisissa 

kokouksissa; katsoo, että toimielinten 

uskottavuuden tähden komission 

edustajana olisi oltava näissä 

keskusteluissa asianmukaisessa 

virka-asemassa oleva virkamies; katsoo, 

että komission olisi perussopimusten 

valvojana tutkittava tapausten sisältöä 

tarkemmin ja otettava huomioon asiaa 

koskevan EU-lainsäädännön 

perimmäinen henki; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Tarkistus  7 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää tärkeänä, että komissio toteuttaa 

aktiivista seurantaa ja oikea-aikaisia 

ehkäiseviä toimia silloin, kun on olemassa 

perusteltuja todisteita siitä, että tietyt 

suunnitellut ja julkaistut hankkeet saattavat 

rikkoa unionin lainsäädäntöä; on 

huolissaan, että tällä hetkellä komissiolla 

on taipumus rajoittaa menettelyllisin 

perustein monien vetoomusten sisältöä 

koskevia tutkimuksia; vastustaa toistuvia 

ehdotuksia päättää moniin vetoomuksiin 

liittyvien asiakirjojen käsittely odottamatta 

esitettyjen aiheiden tutkimustuloksia ja 

katsoo, että se ei vastaa komission 

perimmäistä tehtävää perussopimusten 

valvojana; kehottaa kiinnittämään entistä 

tarkemmin vetoomuksiin, joissa komissio 

on itse saattanut rikkoa unionin 

lainsäädäntöä, esimerkiksi kun on kyse 

Århusin yleissopimuksella taatusta 

asiakirjojen julkisesta saatavuudesta, ja 

toteuttamaan niiden osalta toimenpiteitä; 

10. pitää tärkeänä, että komissio toteuttaa 

aktiivista seurantaa ja oikea-aikaisia 

ehkäiseviä toimia silloin, kun on olemassa 

perusteltuja todisteita siitä, että tietyt 

suunnitellut ja julkaistut hankkeet saattavat 

rikkoa unionin lainsäädäntöä; on 

huolissaan, että tällä hetkellä komissiolla 

on taipumus rajoittaa täysin menettelyllisin 

perustein monien vetoomusten sisältöä 

koskevia tutkimuksia; vastustaa toistuvia 

ehdotuksia päättää moniin vetoomuksiin 

liittyvien asiakirjojen käsittely odottamatta 

esitettyjen aiheiden tutkimustuloksia ja 

katsoo, että se ei vastaa komission 

perimmäistä tehtävää perussopimusten 

valvojana; kehottaa kiinnittämään entistä 

tarkemmin vetoomuksiin, joissa komissio 

on itse saattanut rikkoa unionin 

lainsäädäntöä, esimerkiksi kun on kyse 

Århusin yleissopimuksella taatusta 

asiakirjojen julkisesta saatavuudesta, ja 

toteuttamaan niiden osalta toimenpiteitä; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Tarkistus  8 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. panee merkille vetoomusten esittäjien 

huolen väitetyistä 

oikeudenvastaisuustapauksista vanhempien 

asumus- ja avioeroa koskevissa 

hallinnollisissa ja oikeusmenettelyissä, 

joissa tulee esille lasten huoltajuutta ja 

pakkoadoptiota koskevia kysymyksiä; 

panee tässä yhteydessä merkille, että 

joissakin jäsenvaltioissa saattaa esiintyä 

kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, kun 

vanhemmat ovat eri maan kansalaisia, 

siten, että oikeudenkäyntivaltiosta peräisin 

olevaa vanhempaa suositaan toisen 

vanhemman, jolla on muun valtion 

kansalaisuus, kustannuksella, ja toteaa, että 

tästä aiheutuu usein rankkoja ja hyvin 

dramaattisia seurauksia lapsen oikeuksille; 

korostaa, että tämä on havaittu monissa 

jäsenvaltioissa (Saksassa erityisesti 

lastensuojeluviraston toiminnan 

yhteydessä, Ranskassa, Alankomaissa, 

Slovakiassa ja Tanskassa) sekä Norjassa, ja 

panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 

merkille Bryssel IIa -asetuksen tulevan 

tarkistuksen; korostaa, että vuonna 2015 

vetoomusvaliokuntaan perustettiin uusi 

työryhmä, jonka tehtävänä on nopean ja 

johdonmukaisen vastauksen antaminen 

näihin huolenaiheisiin, ja että se on tehnyt 

tiedonhankintamatkan tutkiakseen tällaisia 

valituksia paikan päällä; 

31. panee merkille vetoomusten esittäjien 

huolen väitetyistä 

oikeudenvastaisuustapauksista vanhempien 

asumus- ja avioeroa koskevissa 

hallinnollisissa ja oikeusmenettelyissä, 

joissa tulee esille lasten huoltajuutta ja 

pakkoadoptiota koskevia kysymyksiä; 

panee tässä yhteydessä merkille, että 

joissakin jäsenvaltioissa saattaa esiintyä 

kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, kun 

vanhemmat ovat eri maan kansalaisia, 

siten, että oikeudenkäyntivaltiosta peräisin 

olevaa vanhempaa suositaan toisen 

vanhemman, jolla on muun valtion 

kansalaisuus, kustannuksella, ja toteaa, että 

tästä aiheutuu usein rankkoja ja hyvin 

dramaattisia seurauksia lapsen oikeuksille; 

korostaa, että tämä on havaittu monissa 

jäsenvaltioissa (Saksassa erityisesti 

lastensuojeluviraston toiminnan 

yhteydessä, Ranskassa, Alankomaissa, 

Slovakiassa ja Tanskassa) sekä Norjassa, ja 

panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 

merkille Bryssel IIa -asetuksen tulevan 

tarkistuksen; korostaa, että vuonna 2015 

vetoomusvaliokuntaan perustettiin uusi 

työryhmä, jonka tehtävänä on nopean ja 

johdonmukaisen vastauksen antaminen 

näihin huolenaiheisiin, ja että se on tehnyt 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 

tiedonhankintamatkan tutkiakseen tällaisia 



 

AM\1083395FI.doc  PE575.947v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

valituksia paikan päällä; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Tarkistus  9 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2014 

2014/2218(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. painottaa, että kansalaisten 

vetoomuksissa käsitellään hyvin erilaisia 

aiheita, kuten perusoikeudet, 

ihmisoikeudet, vammaisten henkilöiden 

oikeudet, sisämarkkinat, 

ympäristölainsäädäntö, työsuhteet, 

maahanmuuttopolitiikat, 

kauppasopimukset, kansanterveysasiat, 

lasten hyvinvointi, liikenne, eläinten 

oikeudet ja syrjintä; kehottaa 

vetoomusvaliokuntaa erikoistumaan 

työssään nimittämällä vetoomusten 

esittäjien tärkeimpinä pitämille 

politiikanaloille sisäisiä esittelijöitä; 

pyytää lisäämään vetoomusvaliokunnan 

resursseja, jotta se voisi käsitellä kaikkia 

näitä intensiivisiä ja laaja-alaisia 

vetoomuksia; 

34. painottaa, että kansalaisten 

vetoomuksissa käsitellään hyvin erilaisia 

aiheita, kuten perusoikeudet, 

ihmisoikeudet, vammaisten henkilöiden 

oikeudet, sisämarkkinat, 

ympäristölainsäädäntö, työsuhteet, 

maahanmuuttopolitiikat, 

kauppasopimukset, kansanterveysasiat, 

lasten hyvinvointi, liikenne, eläinten 

oikeudet ja syrjintä; kehottaa 

vetoomusvaliokuntaa erikoistumaan 

työssään ja tuomaan täysistuntoon 

käsiteltäväksi entistä enemmän 
vetoomusten esittäjien tärkeimpinä pitämiä 

politiikanaloja koskevia parlamentaarisia 

aloitteita tiiviissä yhteistyössä asiasta 

vastaavien valiokuntien kanssa; pyytää 

lisäämään vetoomusvaliokunnan 

resursseja, jotta se voisi käsitellä kaikkia 

näitä intensiivisiä ja laaja-alaisia 

vetoomuksia; 

Or. en 

 

 

 


