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6.12.2017 A8-0387/9 

Tarkistus  9 

Margrete Auken 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. katsoo, että kukin vetoomus olisi 

arvioitava ja käsiteltävä huolellisesti ja että 

kullakin vetoomuksen esittäjällä on oikeus 

saada vastaus vetoomusvaliokunnalta, joka 

vastaa esitettyihin kysymyksiin kaikilta 

osin noudattaen täysin Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistettua 

oikeutta hyvään hallintoon; 

M. katsoo, että kukin vetoomus olisi 

arvioitava ja käsiteltävä huolellisesti ja että 

kullakin vetoomuksen esittäjällä on oikeus 

saada ensimmäinen vastaus 

vetoomusvaliokunnalta, joka vastaa 

esitettyihin kysymyksiin kaikilta osin 

noudattaen täysin Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistettua 

oikeutta hyvään hallintoon; toteaa, että 

tarvitaan usein lisää tietojen vaihtoa ja 

vastauksia vetoomusten alkutarkastelun 

tai komission ja kansallisten 

viranomaisten kanssa käydyn 

tiedonvaihdon jälkeen jatkotoimina 

ratkaisujen löytämiseksi; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Tarkistus  10 

Margrete Auken 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. ottaa huomioon, että SEUT-

sopimuksen 227 artiklan ja parlamentin 

työjärjestyksen 215 artiklan mukaisissa 

vetoomusten käsiteltäväksi hyväksymistä 

koskevissa perusteissa edellytetään, että 

vetoomukset täyttävät muodolliset 

vaatimukset eli että ne käsittelevät aihetta, 

joka kuuluu unionin toiminnan alaan ja 

koskee välittömästi vetoomuksen esittäjää, 

jonka on oltava unionin kansalainen tai 

asukas; toteaa, että 459:ää vetoomusta ei 

hyväksytty käsiteltäväksi, koska ne eivät 

täyttäneet muodollisia vaatimuksia; 

N. ottaa huomioon, että SEUT-

sopimuksen 227 artiklan ja parlamentin 

työjärjestyksen 215 artiklan mukaisissa 

vetoomusten käsiteltäväksi hyväksymistä 

koskevissa perusteissa edellytetään, että 

vetoomukset täyttävät muodolliset 

vaatimukset eli että ne käsittelevät aihetta, 

joka kuuluu unionin toiminnan alaan ja 

koskee välittömästi vetoomuksen esittäjää, 

jonka on oltava unionin kansalainen tai 

asukas; pitää selvänä, että näillä 

toiminnan aloilla tarkoitetaan paljon 

muutakin kuin pelkkiä EU:n 

yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia 

aloja; toteaa, että 459:ää vetoomusta ei 

hyväksytty käsiteltäväksi, koska ne eivät 

täyttäneet muodollisia vaatimuksia; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Tarkistus  11 

Margrete Auken 

Verts/ALE-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. katsoo, että tiedonhankintamatkat 

ovat ratkaisevan tärkeitä 

vetoomusvaliokunnan toiminnalle, koska 

niiden ansiosta se voi päästä 

mahdollisimman lähelle kansalaisia 

paikkoihin, joissa heidän huolenaiheensa 

ovat syntyneet, ja että kyseisiä matkoja 

olisi näin ollen hyödynnettävä 

täysimääräisesti valiokunnassa; pitää 

valitettavana suunniteltujen 

tiedonhankintamatkojen perumista ja 

niiden valmisteluun liittyvän valiokunnan 

sihteeristön useita päiviä kestäneen 

valmistelutyön menetystä; muistuttaa, että 

usein tällaisista tilanteista ei ole 

pelkästään hallinnollisia tai 

talousarvioseurauksia ottaen huomioon, 

että kyse on veronmaksajien varoista, 

vaan ne vaikuttavat myös vetoomusten 

esittäjien ja asianomaisten viranomaisten 

sekä paikan päällä tehtäviin 

valmisteluihin osallistuneiden muiden 

kansalaisten käsityksiin; katsoo, että tämä 

heikentää valiokunnan, parlamentin ja 

kaikkien EU:n toimielinten imagoa; 

ehdottaa, että vetoomusvaliokunnalle olisi 

sallittava joustavampia sääntöjä, kun on 

kyse soveltuvista päivämääristä, jotta 

tapauskohtaisia päätöksiä voitaisiin tehdä 

ajoissa niin, etteivät valiokunnan 

tiedonhankintamatkat ole 
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järjestelmällisesti ristiriidassa ulkoisten 

valtuuskuntamatkojen kanssa, ja jotta 

voidaan varmistaa näiden 

tiedonhankintamatkojen onnistuminen ja 

riittävän jäsenmäärän mukaan 

ottaminen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Tarkistus  12 

Margrete Auken 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. painottaa, että kansalaisten 

vetoomuksissa käsitellään hyvin 

monenlaisia aiheita, kuten sisämarkkinoita, 

oikeudenkäyttöä, energia- ja liikennealaa, 

perusoikeuksia, terveyttä, 

ympäristölainsäädäntöä sekä brexitin eri 

vaikutuksia kansalaisiin; painottaa, että 

vuonna 2016 vastaanotettujen vetoomusten 

määrä (1 569) on noussut 10 prosentilla, ja 

kehottaa unionin toimielimiä huolehtimaan 

siitä, että vetoomusten käsittelystä 

vastaavissa yksiköissä ja varsinkin 

vetoomusvaliokunnan sihteeristössä on 

riittävästi henkilöstöä; 

25. painottaa, että kansalaisten 

vetoomuksissa käsitellään hyvin 

monenlaisia aiheita, kuten sisämarkkinoita, 

oikeudenkäyttöä, energia- ja liikennealaa, 

perusoikeuksia, terveyttä, 

ympäristölainsäädäntöä sekä brexitin eri 

vaikutuksia kansalaisiin; painottaa, että 

vuonna 2016 vastaanotettujen vetoomusten 

määrä (1 569) on noussut 10 prosentilla, ja 

kehottaa uudelleen unionin toimielimiä 

huolehtimaan siitä, että vetoomusten 

käsittelystä vastaavissa yksiköissä ja 

varsinkin vetoomusvaliokunnan 

sihteeristössä on riittävästi henkilöstöä 

valiokunnan työkapasiteetin 

parantamiseksi; korostaa, että on tarpeen 

rekrytoida viipymättä lisää kokeneita 

virkamiehiä; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Tarkistus  13 

Margrete Auken 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että toteutetaan kattavat arvioinnit siitä, 

ovatko jäsenvaltioiden toteuttamat 

ympäristöarvioinnit niitä koskevan EU:n 

lainsäädännön mukaisia, kun kyse on 

lupien myöntämisestä 

infrastruktuurihankkeille, joita koskevissa 

kansalaisten vetoomuksissa on tuotu esiin 

vakavia riskejä ihmisten terveydelle ja 

ympäristölle; 

26. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että toteutetaan kattavat arvioinnit siitä, 

ovatko jäsenvaltioiden toteuttamat 

ympäristöarvioinnit niitä koskevan EU:n 

lainsäädännön mukaisia, kun kyse on 

lupien myöntämisestä 

infrastruktuurihankkeille, joita koskevissa 

kansalaisten vetoomuksissa on tuotu esiin 

vakavia riskejä ihmisten terveydelle ja 

ympäristölle; korostaa näiden arviointien 

ja niistä mahdollisesti johtuvien 

ennaltaehkäisevien ja ennakoivien 

komission toimien merkitystä ympäristön 

peruuttamattoman tuhoutumisen 

estämisessä ennalta varautumisen 

periaatteen mukaisesti; 

Or. en 

 

 


