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6.12.2017 A8-0387/1 

Tarkistus  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. katsoo, että kansalaisten suora 

osallistuminen EU:n tason 

päätöksentekoon ja sen laadun 

parantaminen on mahdollista vain, jos 

niitä tuetaan demokraattisen hallinnon 

avulla, joka pystyy takaamaan täyden 

avoimuuden, perusoikeuksien tehokkaan 

turvaamisen ja EU:n kansalaisten 

pyyntöjen sisällyttämisen EU:n 

poliittiselle asialistalle; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Tarkistus  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

X. ottaa huomioon, että Euroopan 

oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli 

vuosikertomuksensa 2015 

vetoomusvaliokunnalle sen kokouksessa 

20. kesäkuuta 2016, ja toteaa, että 

vetoomusvaliokunnan vuotuinen mietintö 

perustuu osittain oikeusasiamiehen 

vuosikertomukseen; 

X. ottaa huomioon, että Euroopan 

oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli 

2015 vetoomusvaliokunnalle sen 

kokouksessa 20. kesäkuuta 2016 

vuosikertomuksensa, jonka mukaan 

valtaosa oikeusasiamiehen 

vastaanottamista kanteluista koski 

avoimuuden puutetta ja erityisesti EU:n 

toimielinten kieltäytymistä sallia 

asiakirjoihin tai tietoihin tutustumisen; 

toteaa, että oikeusasiamies kohtasi myös 

ongelmia, joihin hän aikoi puuttua ja 

jotka liittyvät erityisesti perusoikeuksien 

tosiasialliseen suojeluun, EU:n 

päätöksentekoprosessien avoimuuteen ja 

edunvalvonnan avoimuuteen sekä 

eettisiin kysymyksiin, jotka koskevat 

entisten komission jäsenten virkoja ja niin 

kutsuttuja pyöröovitapauksia; toteaa, että 

vetoomusvaliokunnan vuotuinen mietintö 

perustuu osittain oikeusasiamiehen 

vuosikertomukseen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Tarkistus  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. muistuttaa, että vetoomukset 

tarjoavat parlamentille ja muille unionin 

toimielimille mahdollisuuden luoda uusia 

yhteyksiä unionin kansalaisiin, joihin 

unionin oikeuden soveltaminen eri 

hallintotasoilla vaikuttaa; katsoo, että 

kyky varmistaa täysi avoimuus, 

kansalaisten suora osallistuminen, 

perusoikeuksien täysimääräinen suojelu, 

EU:n toimielinten vastausten selvä 

parantuminen, kun on kyse kansalaisten 

niille esittämien ongelmien käsittelystä ja 

ratkaisemisesta, sekä EU:n toimielinten ja 

muiden EU:n elinten yhteistyön 

tiivistäminen kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten kanssa ovat 

tärkeitä keinoja vahvistaa unionin 

päätöksentekoprosessien demokraattista 

oikeutusta ja vastuuvelvollisuutta; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Tarkistus  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. pyytää komissiolta tarkkoja 

tilastotietoja sellaisten vetoomusten 

lukumäärästä, jotka ovat johtaneet EU 

Pilot -menettelyn tai rikkomusmenettelyn 

aloittamiseen; pyytää lisäksi saada 

kertomuksia tapauksista, jotka liittyvät 
vireillä oleviin oikeuskäsittelyihin ja/tai 

menettelyihin sekä EU Pilot- ja 

rikkomusmenettelyjen kuluessa 

vaihdettuihin asiakirjoihin, kun kyseiset 

menettelyt on saatettu päätökseen 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaisesti, jotta voidaan 

helpottaa rakenteellista vuoropuhelua ja 

nopeuttaa kiistojen ratkaisemista; kehottaa 

komissiota keskustelemaan näistä 

kertomuksista vetoomusvaliokunnan 

kanssa ja ottamaan lainsäädännön 

soveltamisesta ja yksinkertaistamisesta 

vastaavan varapuhemiehen ennakoivasti 

mukaan; 

14. pyytää komissiolta tarkkoja tietoja 

sellaisista vetoomuksista, jotka ovat 

johtaneet EU Pilot -menettelyn tai 

rikkomusmenettelyn aloittamiseen; 

kehottaa komissiota varmistamaan 

täysimääräisen ja oikea-aikaisen 

tutustumisoikeuden vireillä olevien EU 

Pilot -menettelyjen ja 

rikkomusmenettelyjen asiakirjoihin, jotta 

kansalaisten demokraattiset oikeudet 

voidaan turvata mahdollisimman hyvin; 
pyytää lisäksi saada vastaanottaa EU 

Pilot- ja rikkomusmenettelyjen kuluessa 

vaihdettuja asiakirjoja, kun kyseiset 

menettelyt on saatettu päätökseen 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaisesti, jotta voidaan 

helpottaa rakenteellista vuoropuhelua ja 

nopeuttaa kiistojen ratkaisemista; kehottaa 

komissiota keskustelemaan näistä 

asiakirjoista ja tiedoista 
vetoomusvaliokunnan kanssa ja ottamaan 

lainsäädännön soveltamisesta ja 

yksinkertaistamisesta vastaavan 

varapuhemiehen ennakoivasti mukaan; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Tarkistus  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. toteaa valiokunnan tukevan 

eurooppalaista kansalaisaloitetta; panee 

merkille komission ehdotuksen asetuksen 

tarkistamisesta siten, että sen avulla 

pyritään lisäämään aloitteen merkitystä 

demokraattisen osallistumisen välineenä; 

pitää valitettavana, että komissio ei ottanut 

asianmukaisesti huomioon viimeaikaista 

työtä, joka koski eurooppalaista 

kansalaisaloitetta koskevaa 

päätöslauselmaa, joka ei liity 

lainsäädäntöön, nimenomaisesti 

vetoomusvaliokunnan lausuntoa, eikä 

siten täysin noudattanut toimielinten välistä 

sopimusta; kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon kyseisen vetoomusvaliokunnan 

lausunnon tulevassa 

lainsäädäntömenettelyssä, jotta EU:n 

kansalaiset voivat osallistua 

täysimääräisesti ja tehokkaasti EU:n 

päätöksentekoprosessiin eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen avulla; 

22. toteaa valiokunnan tukevan 

eurooppalaista kansalaisaloitetta; panee 

merkille komission ehdotuksen asetuksen 

tarkistamisesta; katsoo, että 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

merkityksen korostamiseksi tärkeänä 

demokraattisen osallistumisen välineenä 

olisi toteutettava kaikki tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

lainsäädäntöehdotuksia esitetään 

menestyneiden eurooppalaisten 

kansalaisaloitteiden pohjalta; pitää 

valitettavana, että komissio ei ottanut 

asianmukaisesti huomioon viimeaikaista 

työtä, joka koski eurooppalaista 

kansalaisaloitetta koskevaa 

päätöslauselmaa, joka ei liity 

lainsäädäntöön, eikä siten täysin 

noudattanut toimielinten välistä sopimusta; 

kehottaa komissiota ottamaan huomioon 

vetoomusvaliokunnan merkittävän 

panoksen sen tulevassa toiminnassa, jotta 

EU:n kansalaiset voivat osallistua 

täysimääräisesti ja tehokkaasti EU:n 

päätöksentekoprosessiin; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Tarkistus  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole käyttänyt päättäväisesti 

valvontavaltaansa estääkseen sen, että 

sisämarkkinoille saatetaan 

dieselmoottorikäyttöisiä autoja, jotka 

lisäävät merkittävästi ilmaan joutuvia 

NO2-päästöjä yli raja-arvojen ja jotka 

eivät täytä henkilöautojen ja kevyiden 

hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntään ja 

päästöihin liittyviä EU:n sääntöjä; 

huomauttaa, että tämä näkökohta kuuluu 

olennaisesti niiden kansalaisten 

huolenaiheisiin, jotka ovat käyttäneet 

oikeuttaan esittää vetoomuksia ihmisten 

terveyden, ympäristön ja kuluttajien 

oikeuksien tehokkaan suojelun puolesta; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Tarkistus  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 b. painottaa, että EU:n toimielinten 

asiakirjojen täysi avoimuus ja 

kansalaisten täysimääräinen oikeus 

tutustua niihin olisi oltava sääntö, jotta 

kansalaisten demokraattiset oikeudet 

voidaan turvata mahdollisimman hyvin; 

katsoo, että tähän liittyvä ehdotus 

asetuksen (EY) N:o 1049/2001 

muuttamisesta olisi esittävä viipymättä; 

Or. en 

 

 


