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7.12.2016 A8-0366/8 

Tarkistus  8 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 14. syyskuuta 2011 

antamansa päätöslauselman 

27. vuosikertomuksesta Euroopan 

unionin oikeuden soveltamisen 

valvonnasta (2009)1 ja erityisesti sen 1, 23 

ja 32 kohdan, 

1 EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Tarkistus  9 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. toteaa, että vuonna 2015 kansalaisten 

esittämiä vetoomuksia käsiteltiin aiempaa 

ripeämmin ja tehokkaammin, koska 

yhteydenpito vetoomusten esittäjiin 

hoidettiin joutuisammin; korostaa, että 

sihteeristö on tehnyt paljon työtä tämän 

parannuksen eteen; 

Q. toteaa, että vuonna 2015 kansalaisten 

esittämien vetoomusten lukumäärän 

puolittuminen merkitsi sitä, että esitetyt 

vetoomukset voitiin käsitellä aiempaa 

ripeämmin ja tehokkaammin, koska oli 

voitu jouduttaa yhteydenpitoa 
vetoomusten esittäjiin; korostaa, että myös 

sihteeristö on tehnyt paljon työtä tämän 

parannuksen eteen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Tarkistus  10 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan V kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

V. toteaa, että kansalaisten esittämät 

vetoomukset koskivat myös oikeusasioita 

ja oikeudellista yhteistyötä ja että yksi 

näistä vetoomuksista sai komission 

aloittamaan kahdenväliset keskustelut 

erään jäsenvaltion kanssa rajoituksista, 

jotka koskevat nimen muuttamista 

avioliiton solmimisen jälkeen; 

V. toteaa, että kansalaisten esittämät 

vetoomukset koskivat myös oikeusasioita 

ja oikeudellista yhteistyötä, jotka olivat 

ympäristönsuojelun jälkeen toiseksi 

suurin aihealue vetoomusten määrällä 

laskettuna (172 vetoomusta eli 

7,5 prosenttia kaikista vetoomuksista); 

ottaa huomioon, että yhden vetoomuksen 

pohjalta komissio aloitti kahdenväliset 

keskustelut erään jäsenvaltion kanssa 

rajoituksista, jotka koskevat nimen 

muuttamista avioliiton solmimisen jälkeen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Tarkistus  11 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AG kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AG. 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; 

AG. 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; toteaa, että 

tämä alkuperäinen vastuu ei saisi missään 

tapauksessa estää komissiota, jonka 

tehtävänä on valvoa perussopimusten 

noudattamista, toimimasta 

ennakoivammin unionin oikeuden 

noudattamisen varmistamiseksi; 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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7.12.2016 A8-0366/12 

Tarkistus  12 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. ei hyväksy tulkintaa, jonka 

komission yhä useammin antaa 

parlamentin 27. vuosikertomukselle 

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen 

valvonnasta (2009) ja jonka mukaan 

komissiolla olisi oikeus päättää sellaisen 

asian käsittely, jossa ei vielä ole toteutettu 

muodollisia toimia rikkomusmenettelyn 

käynnistämiseksi, tai keskeyttää aktiiviset 

rikkomusmenettelyt tapauksissa, joissa 

asia on käsiteltävänä kansallisessa 

tuomioistuimessa; toteaa, että edellä 

mainitussa mietinnössä pyydetään 

komissiota toimivaltansa puitteissa 

tehostamaan toimia sen varmistamiseksi, 

että unionin lainsäädäntö pannaan 

johdonmukaisesti täytäntöön, ja 

käyttämään rikkomusmenettelyjä 

riippumatta mahdollisesta kansallisen 

tason oikeuskäsittelystä, ja vahvistaa 

mietinnön alkuperäisen hengen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Tarkistus  13 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. pitää tärkeänä, että parannetaan 

yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja 

niiden asiaankuuluvien valiokuntien kanssa 

sekä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa 

erityisesti siksi, että voidaan auttaa 

varmistamaan, että vetoomusta käsittelevät 

asiaankuuluvat ja toimivaltaiset 

viranomaiset; pyytää jälleen 

käynnistämään rakenteellisen 

vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa; 

katsoo, että tämän vuoropuhelun olisi 

tapahduttava säännöllisissä kokouksissa 

kansallisten parlamenttien asiaankuuluvien 

valiokuntien kanssa; on tyytyväinen siihen, 

että Saksan liittopäivien 

vetoomusvaliokunnan valtuuskunta 

osallistui vetoomusvaliokunnan 

kokoukseen 4. toukokuuta 2015; kannustaa 

jäsenvaltioiden sekä asianomaisten 

paikallis- ja/tai alueviranomaisten edustajia 

osallistumaan vetoomusvaliokunnan 

kokouksiin; korostaa, että on tärkeää, että 

neuvoston ja komission edustajat 

osallistuvat vetoomusvaliokunnan 

kokouksiin ja kuulemisiin; 

14. pitää tärkeänä, että parannetaan 

yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja 

niiden asiaankuuluvien valiokuntien kanssa 

sekä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa 

erityisesti siksi, että voidaan auttaa 

varmistamaan, että vetoomusta käsittelevät 

asiaankuuluvat ja toimivaltaiset 

viranomaiset; pyytää jälleen 

käynnistämään rakenteellisen 

vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa; 

katsoo, että tämän vuoropuhelun olisi 

tapahduttava säännöllisissä kokouksissa 

kansallisten parlamenttien asiaankuuluvien 

valiokuntien kanssa; on tyytyväinen siihen, 

että Saksan liittopäivien 

vetoomusvaliokunnan valtuuskunta 

osallistui vetoomusvaliokunnan 

kokoukseen 4. toukokuuta 2015; toivoo, 

että tämä vuoropuhelu voi osaltaan lisätä 

vilpitöntä yhteistyötä hedelmällisten 

ratkaisujen löytämiseksi tapauksissa, 

joista toistuvasti saadaan vetoomuksia ja 

joista esimerkkinä mainittakoon 

Jugendamt; kannustaa jäsenvaltioiden 

sekä asianomaisten paikallis- ja/tai 

alueviranomaisten edustajia osallistumaan 

vetoomusvaliokunnan kokouksiin; 

korostaa, että on tärkeää, että neuvoston ja 

komission edustajat osallistuvat 

vetoomusvaliokunnan kokouksiin ja 

kuulemisiin; 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Tarkistus  14 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että komissio tulkitsee tiukasti 

ja rajoittavasti perusoikeuskirjan 

51 artiklan 1 kohtaa, jossa vahvistetaan 

muun muassa, että perusoikeuskirjan 

määräykset koskevat jäsenvaltioita 

”ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut 

soveltavat unionin oikeutta”; toteaa, että 

perusoikeuskirjan 51 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti ”perusoikeuskirjalla ei uloteta 

unionin oikeuden soveltamisalaa unionin 

toimivaltaa laajemmaksi”; kehottaa 

tulkitsemaan laajemmin perusoikeuskirjan 

soveltamisalaa ja arvioimaan lopulta 

uudelleen tämän artiklan olennaisuutta 

perusoikeuskirjan ja perussopimusten 

tulevissa tarkistuksissa; korostaa, että 

mikään ei estä jäsenvaltioita ryhtymästä 

soveltamaan täysimääräisesti 

perusoikeuskirjan määräyksiä kansallisessa 

lainsäädännössä ja varmistamaan siten 

kansalaisten perusoikeuksien suojelun 

unionin oikeuden soveltamista pidemmälle, 

ja muistuttaa jäsenvaltioita, että niitä 

sitovat myös muut kansainväliset 

velvoitteet; 

18. toteaa, että komissio tulkitsee tiukasti 

ja rajoittavasti perusoikeuskirjan 

51 artiklan 1 kohtaa, jossa vahvistetaan 

muun muassa, että perusoikeuskirjan 

määräykset koskevat jäsenvaltioita 

”ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut 

soveltavat unionin oikeutta”; toteaa, että 

perusoikeuskirjan 51 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti ”perusoikeuskirjalla ei uloteta 

unionin oikeuden soveltamisalaa unionin 

toimivaltaa laajemmaksi”; muistuttaa, että 

EU:n kansalaisten odotukset ylittävät 

usein perusoikeuskirjan mahdollisuudet, 

ja kehottaa komissiota harkitsemaan 

uutta lähestymistapaa, joka vastaa 

paremmin näitä odotuksia; kehottaa 

tulkitsemaan laajemmin perusoikeuskirjan 

soveltamisalaa ja arvioimaan lopulta 

uudelleen tämän artiklan olennaisuutta 

perusoikeuskirjan ja perussopimusten 

tulevissa tarkistuksissa; korostaa, että 

mikään ei estä jäsenvaltioita ryhtymästä 

soveltamaan täysimääräisesti 

perusoikeuskirjan määräyksiä kansallisessa 

lainsäädännössä ja varmistamaan siten 

kansalaisten perusoikeuksien suojelun 

unionin oikeuden soveltamista pidemmälle, 

ja muistuttaa jäsenvaltioita, että niitä 

sitovat myös muut kansainväliset 

velvoitteet; 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Tarkistus  15 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2015 

2016/2146(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  24 a. pitää valitettavana komission 

omaksumaa erittäin rajoittavaa 

lähestymistapaa vastauksissaan eläinten 

hyvinvoinnin eri näkökohtia koskeviin 

vetoomuksiin, kun on kyse komission 

SEUT-sopimuksen 13 artiklan mukaisten 

tehtävien tulkinnasta; kehottaa komissiota 

harkitsemaan uudelleen nykyistä 

toimintalinjaansa ja tutkimaan paremmin 

oikeusperustaa komission toiminnalle 

eläinten oikeuksien paremman suojelun 

varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa; 

Or. en 

 

 


