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7.12.2017 A8-0387/14 

Tarkistus  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE-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 

käsiteltävä tehokkaasti ja avoimesti ja että 

kullakin vetoomuksen esittäjällä on oikeus 

saada vastaus vetoomusvaliokunnalta 

noudattaen täysin Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistettua 

oikeutta hyvään hallintoon ja vuodelta 

2014 juontuvaa vetoomuksia koskevaa 

selkeästi muotoiltua hallinnollista 

menettelyä, jolla viime kädessä 

varmistetaan, että kansalaiset saavat 

kirjallisen vastauksen yhdeksän 

kuukauden kuluessa; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Tarkistus  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 U a. katsoo, että vetoomusvaliokunnan 

työryhmien tehtävänä on mahdollistaa 

vetoomusten ripeä ja tehokas käsittely 

raportoimalla valiokunnalle asian 

käsittelyssä saavutetusta edistyksestä; 

katsoo, että näin ollen niiden 

toimeksiannon olisi oltava erittäin selkeä 

ja rajattu tavoitteiden ja aikataulujen 

mukaisesti, jotta ei viivytetä valiokunnan 

työtä; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Tarkistus  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AB kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AB. toteaa, että parlamentin 

työjärjestykseen tehdyt muutokset (jotka 

hyväksyttiin täysistunnossa joulukuussa 

2016) toivat muutoksia myös 

vetoomusmenettelyyn ja selkiyttivät sitä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Tarkistus  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0387/2017 

Notis Marias 

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2016 käsittelemät asiat 

2017/2222(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. pitää valitettavana, ettei 

merkittävää edistystä ole tapahtunut 

Virossa ja Latviassa ei-kansalaisten 

äänioikeutta koskevassa asiassa 

vetoomuksen nro 0747/2016 johdosta; 

korostaa, että tarpeettomat viivästykset 

voivat aiheuttaa epäluottamusta 

Euroopan unionin toimielimiin; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


