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7.12.2016 A8-0366/3 

Tarkistus  3 

Pál Csáky 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että vuonna 2015 ei 

hyväksytty käsiteltäväksi 483:a vetoomusta 

ja että unionin toiminnan aloista on vielä 

laajasti epäselvyyttä, mistä on osoituksena 

sellaisten vastaanotettujen vetoomusten 

suuri määrä (33,8 prosenttia), joita ei 

hyväksytty käsiteltäväksi; katsoo, että 

tilanteen korjaamiseksi olisi edistettävä ja 

tehostettava yhteydenpitoa kansalaisiin 

sekä selitettävä EU:n, kansallisen ja 

paikallisen toimivallan eroja; 

D. ottaa huomioon, että vuonna 2015 ei 

hyväksytty käsiteltäväksi 483:a vetoomusta 

ja että unionin toiminnan aloista on vielä 

laajasti epäselvyyttä, mistä on osoituksena 

sellaisten vastaanotettujen vetoomusten 

suuri määrä (33,8 prosenttia), joita ei 

hyväksytty käsiteltäväksi; pitää 

käsiteltäväksi hyväksyttyjen ja 

perusteltujen vetoomusten kannalta 

ensiarvoisen tärkeänä, että 

vetoomusvaliokuntaa ei kuormiteta 

aiheettoman pitkään vetoomuksilla, joita 

ei voida ottaa käsiteltäviksi tai jotka ovat 

perusteettomia; katsoo, että tilanteen 

korjaamiseksi olisi edistettävä ja 

tehostettava yhteydenpitoa kansalaisiin 

sekä selitettävä EU:n, kansallisen ja 

paikallisen toimivallan eroja; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Tarkistus  4 

Pál Csáky 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan S kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

S. ottaa huomioon, että lasten hyvinvointia 

koskevia vetoomuksia varten on otettu 

käyttöön erityinen menettelytapa ja 

17. syyskuuta 2015 perustettiin asiaa 

käsittelevä erityistyöryhmä, jonka 

puheenjohtajaksi on valittu Eleonora Evi; 

S. ottaa huomioon, että lasten hyvinvointia 

koskevia vetoomuksia varten on otettu 

käyttöön erityinen menettelytapa ja 

17. syyskuuta 2015 perustettiin asiaa 

käsittelevä erityistyöryhmä; painottaa, että 

kaikilla työryhmillä olisi oltava selkeä 

toimeksianto, jotta ne voivat tuottaa 

konkreettisia tuloksia ja jotta estetään 

kaikenlainen perusteeton viivästyminen 

vetoomusten käsittelyssä; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Tarkistus  5 

Pál Csáky 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että vetoomusvaliokunnalla on 

mahdollisuus synnyttää uskottavaa ja 

tuloksekasta vuoropuhelua kansalaisten 

kanssa, samalla kun se on sille suuri 

haaste; toteaa, että vetoomusvaliokunta voi 

tuoda EU:n toimielimet lähemmäs 

kansalaisia; panee merkille, että tämän 

pitäisi edistää osallistuvaa demokratiaa; 

katsoo, että tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää, että 

vetoomuksiin vastataan asianmukaisesti 

sekä ajoituksen että vastauksen laadun 

osalta; 

3. korostaa, että vetoomusvaliokunnalla on 

mahdollisuus synnyttää uskottavaa ja 

tuloksekasta vuoropuhelua kansalaisten 

kanssa, samalla kun se on sille suuri 

haaste; toteaa, että vetoomusvaliokunta voi 

tuoda EU:n toimielimet lähemmäs 

kansalaisia; panee merkille, että tämän 

pitäisi edistää osallistuvaa demokratiaa; 

katsoo, että tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää, että 

vetoomuksiin vastataan asianmukaisesti 

sekä ajoituksen että vastauksen laadun 

osalta ja että seurataan vetoomuksia 

koskevaa tarkistettua hallinnollista 

menettelyä, joka edellyttää, että 

käsiteltäväksi otetut vetoomukset 

käsitellään ja vetoomuksen esittäjälle 

ilmoitetaan yhdeksän kuukauden 

kuluessa vetoomuksen 

vastaanottamisesta; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Tarkistus  6 

Pál Csáky 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. muistuttaa, että vetoomuksen esittäjien 

kansallisuuksien olisi oltava tasapuolisesti 

ja oikeassa suhteessa edustettuina 

valiokunnan julkisissa keskusteluissa; 

katsoo, että valiokunnan eurooppalaisen 

ulottuvuuden vahvistamiseksi olisi 

kannustettava kaikkien jäsenvaltioiden 

todellista ja asianmukaista edustusta 

valiokunnan julkisissa keskusteluissa; 

4. muistuttaa, että vetoomuksen esittäjien 

kansallisuuksien olisi oltava tasapuolisesti 

ja oikeassa suhteessa edustettuina 

valiokunnan julkisissa keskusteluissa; 

katsoo, että valiokunnan eurooppalaisen 

ulottuvuuden vahvistamiseksi olisi 

kannustettava kaikkien jäsenvaltioiden 

todellista ja asianmukaista edustusta 

valiokunnan julkisissa keskusteluissa; 

korostaa, että vetoomusvaliokunnan on 

kohdeltava kaikkia käsiteltäväksi otettuja 

vetoomuksia objektiivisesti ja pidettävä 

niitä yhtä tärkeinä; korostaa, että 

vetoomuksia, jotka liittyvät jäsenvaltion 

vaalikampanjaan, ei pitäisi käsitellä 

käyttäen kiireellistä menettelyä eikä niitä 

saisi lisätä valiokunnan esityslistalle; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Tarkistus  7 

Pál Csáky 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. on tyytyväinen siihen, että vuonna 2015 

vetoomusten käsittelyaika lyhentyi, mutta 

on kuitenkin sitä mieltä, että 

vetoomusvaliokunnan sihteeristön olisi 

välittömästi saatava enemmän teknisiä 

resursseja ja henkilöstöresursseja, jotta 

voidaan varmistaa vetoomusten 

asianmukainen käsittely, lyhentää 

käsittelyaikaa entisestään ja samalla 

varmistaa käsittelyn laatu; 

7. on tyytyväinen siihen, että vuonna 2015 

vetoomusten käsittelyaika on lyhentynyt, 

mutta on kuitenkin sitä mieltä, että 

vetoomusvaliokunnan sihteeristölle olisi 

annettava välittömästi enemmän teknisiä 

resursseja; kehottaa digitalisoimaan 

vetoomusten käsittelyn erityisesti 

ottamalla käyttöön uusia tieto- ja 
viestintätekniikoita, jotta varmistetaan 

tehokas ja ajoissa tapahtuva käsittely ja 

olemassa olevien henkilöstöresurssien 

mahdollisimman tehokas käyttö, 

säilyttäen kuitenkin samalla kansalaisten 

oikeus esittää vetoomuksia perinteisen 

postin välityksellä; 

Or. en 

 

 


