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5.12.2018 A8-0411/1 

Tarkistus  1 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. ottaa huomioon, että unioniin 

kohdistuu edelleen pahin taloudellinen, 

sosiaalinen ja poliittinen kriisi sitten sen 

perustamisen; toteaa, että unionin 

toimielinten tehoton tapa käsitellä 

avoimuuden puutetta sekä unionin 

päätöksentekoprosessissa että 

edunvalvontatoiminnassa heikentää 

edelleen unionin julkisuuskuvaa yhdessä 

toimielimiä vaivaavien muiden 

merkittävien eettisten kysymysten kanssa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Tarkistus  2 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan S kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

S. ottaa huomioon, että komission 

entinen puheenjohtaja Barroso ja nykyinen 

varapuheenjohtaja tapasivat 25. lokakuuta 

2017 ja tämä tapaaminen kirjattiin 

viralliseksi tapaamiseksi Goldman Sachsin 

kanssa; toteaa oikeusasiamiehen katsoneen, 

että tämän tapaamisen tarkka luonne ei 

ollut selvillä; ottaa huomioon, että 

oikeusasiamies korosti, että on 

ymmärrettävää olla huolissaan siitä, että 

entinen puheenjohtaja käyttää aikaisempaa 

asemaansa ja yhteyksiään entisiin 

kollegoihinsa käyttääkseen vaikutusvaltaa 

ja saadakseen tietoja; ottaa huomioon, että 

tämä tapaus nostaa esiin systeemisiä 

kysymyksiä siitä, miten komissio yleisesti 

ottaen suhtautuu tällaisiin tapauksiin ja 

miten riippumaton eettinen komitea on; 
huomauttaa näin ollen, että EU:n tasolla 

tarvitaan tiukempia sääntöjä, joilla estetään 

kaikki eturistiriidat EU:n toimielimissä ja 

virastoissa ja rangaistaan niistä; 

S. ottaa huomioon, että komission 

entinen puheenjohtaja Barroso ja nykyinen 

varapuheenjohtaja tapasivat 25. lokakuuta 

2017 ja tämä tapaaminen kirjattiin 

viralliseksi tapaamiseksi Goldman Sachsin 

kanssa; toteaa oikeusasiamiehen katsoneen, 

että tämän tapaamisen tarkka luonne ei 

ollut selvillä; ottaa huomioon, että 

oikeusasiamies korosti, että on 

ymmärrettävää olla huolissaan siitä, että 

entinen puheenjohtaja käyttää aikaisempaa 

asemaansa ja yhteyksiään entisiin 

kollegoihinsa käyttääkseen vaikutusvaltaa 

ja saadakseen tietoja; huomauttaa näin 

ollen, että EU:n tasolla tarvitaan 

selkeämpiä sääntöjä, joilla estetään kaikki 

eturistiriidat EU:n toimielimissä ja 

virastoissa ja rangaistaan niistä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Tarkistus  3 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Y kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Y. toteaa, että kysymyksissä, jotka 

koskevat ihmisten terveyden tai ihmisten, 

eläinten tai kasvien turvallisuuden 

suojelua, unionin toimielinten, virastojen ja 

toimistojen olisi erityisesti keskityttävä 

kansalaisiin ja oltava palveluhenkisiä, ja 

niiden olisi vastattava asianmukaisesti 

yleisön huolenaiheisiin, jotka koskevat 

täyttä avoimuutta, riippumattomuutta ja 

täsmällisyyttä tieteellisten todisteiden 

keruussa ja arvioinnissa; ottaa huomioon, 

että unionin tasolla käytetyt tieteelliset 

todisteet ja menettelyt, jotka johtivat muun 

muassa lupien myöntämiseen geneettisesti 

modifioiduille organismeille, torjunta-

aineille ja glyfosaatille, saivat osakseen 

merkittävää arvostelua ja käynnistivät 

laajan julkisen keskustelun; 

Y. toteaa, että kysymyksissä, jotka 

koskevat ihmisten terveyden tai ihmisten, 

eläinten tai kasvien turvallisuuden 

suojelua, unionin toimielinten, virastojen ja 

toimistojen olisi erityisesti keskityttävä 

kansalaisiin ja oltava palveluhenkisiä, ja 

niiden olisi vastattava asianmukaisesti 

yleisön huolenaiheisiin, jotka koskevat 

mahdollisimman suurta avoimuutta, 

riippumattomuutta ja täsmällisyyttä 

tieteellisten todisteiden keruussa ja 

arvioinnissa; ottaa huomioon, että unionin 

tasolla käytetyt tieteelliset todisteet ja 

menettelyt, jotka johtivat muun muassa 

lupien myöntämiseen geneettisesti 

modifioiduille organismeille, torjunta-

aineille ja glyfosaatille, saivat osakseen 

merkittävää arvostelua ja käynnistivät 

laajan julkisen keskustelun; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Tarkistus  4 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AC kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AC. ottaa huomioon, että 

oikeusasiamies toteutti tutkimuksen siitä, 

miten komission puheenjohtajan silloinen 

kabinettipäällikkö Martin Selmayr 

nimitettiin komission pääsihteeriksi; ottaa 

huomioon, että oikeusasiamies korosti, 

että komissio loi keinotekoisen kiireen 

pääsihteerin viran täyttämiseksi, jotta 

avointa virkaa koskevaa ilmoitusta ei 

tarvitsisi julkaista, ja komissio järjesti 

apulaispääsihteerin valintamenettelyn 

siten, että häntä ei valittu suoraan 

tehtävään, vaan komissio teki Selmayrista 

pääsihteerin nopealla kaksivaiheisella 

nimitysmenettelyllä; ottaa huomioon, että 

oikeusasiamies havaitsi neljä 

hallinnollista epäkohtaa Selmayrin 

nimityksessä, koska komissio ei ollut 

noudattanut asianmukaisia sääntöjä 

kirjaimellisesti eikä sääntöjen henkeä 

noudattaen; 

AC. ottaa huomioon, että 

oikeusasiamies toteutti tutkimuksen siitä, 

miten komission puheenjohtajan silloinen 

kabinettipäällikkö Martin Selmayr 

nimitettiin komission pääsihteeriksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Tarkistus  5 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. pitää tärkeänä täyttä avoimuutta 

sekä yleisön täyttä oikeutta tutustua 

unionin toimielinten hallussa oleviin 

asiakirjoihin; korostaa oikeusasiamiehen 

järjestelmällistä työtä hallinnollisten 

epäkohtien tapauskohtaisessa 

julkistamisessa ja yhä useampien oma-

aloitteisten tutkimusten käynnistämisessä; 

6. pitää tärkeänä mahdollisimman 

suurta avoimuutta sekä yleisön täyttä 

oikeutta tutustua unionin toimielinten 

hallussa oleviin asiakirjoihin; korostaa 

oikeusasiamiehen järjestelmällistä työtä 

hallinnollisten epäkohtien 

tapauskohtaisessa julkistamisessa ja yhä 

useampien oma-aloitteisten tutkimusten 

käynnistämisessä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Tarkistus  6 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. pitää erittäin tärkeänä, että EU:n 

päätöksentekoprosessi on mahdollisimman 

avoin, ja antaa tunnustusta Euroopan 

oikeusasiamiehen tutkimukselle, joka 

koskee kolmen tärkeimmän EU:n 

toimielimen välisiä epävirallisia 

neuvotteluja (trilogit); tukee kaikkien 

trilogikokousten asiakirjojen julkaisemista 

unionin tuomioistuimen tuomioiden 

mukaisesti; 

12. pitää erittäin tärkeänä, että EU:n 

päätöksentekoprosessissa noudatetaan 
mahdollisimman suurta avoimuutta, ja 

antaa tunnustusta Euroopan 

oikeusasiamiehen tutkimukselle, joka 

koskee kolmen tärkeimmän EU:n 

toimielimen välisiä epävirallisia 

neuvotteluja (trilogit); tukee kaikkien 

trilogikokousten asiakirjojen julkaisemista 

unionin tuomioistuimen tuomioiden 

mukaisesti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Tarkistus  7 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. uskoo vakaasti, että EIP:n 

avoimuuspolitiikkaa koskevat 

oikeusasiamiehen suositukset on pantava 

täytäntöön viipymättä; kehottaa EIP:tä 

aloittamaan välittömästi toimet, joilla 

poistetaan salassapito-olettamus, joka 

liittyy tarkastusten, tutkintojen ja 

tilintarkastustoimien yhteydessä 

koottuihin tietoihin ja asiakirjoihin, 

mukaan luettuna petos- ja 

korruptiotapausten aikana ja jälkeen 

käynnistetyt toimet; 

13. uskoo vakaasti, että EIP:n 

avoimuuspolitiikkaa koskevat 

oikeusasiamiehen suositukset on pantava 

täytäntöön viipymättä; korostaa, että tämä 

politiikka perustuu julkistamisolettamaan 
ja että EIP:n asiakirjat ja sitä koskevat 

tiedot ovat kaikkien käytettävissä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Tarkistus  8 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää EIP-ryhmältä 

julkistamispolitiikkaa, jolla varmistetaan 

avoimuuden korkea taso 

hinnoittelupolitiikkaa ja hallintoelimiä 

ohjaavien periaatteiden osalta; vaatii, että 

EIP-ryhmän hallituksen kokousten 

pöytäkirjat julkaistaan; 

14. kehottaa EIP:tä lisäämään 

edelleen avoimuutta esimerkiksi 

julkaisemalla yksityiskohtaisia 

pöytäkirjoja ja antamalla pääsy sekä 

sisäisesti, parlamentille että muille 

toimielimille ja julkisuuteen erityisesti 

hankinta- ja alihankintajärjestelmän, 

sisäisten tutkimusten tulosten sekä 

toimien ja ohjelmien valinnan, seurannan 

ja arvioinnin osalta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Tarkistus  9 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että neuvoston puitteissa 

toimivien jäsenvaltioiden kannat unionin 

lainsäädäntöprosessissa on kirjattava ja 

saatettava julkiseen tietoon ajoissa ja 

saavutettavasti, koska kaikissa 

demokraattisen legitiimiyden 

periaatteeseen pohjautuvissa järjestelmissä 

lainsäädäntövallan käyttäjiä on pidettävä 

yleisöön nähden vastuussa toimistaan; 

katsoo, että neuvoston 

vastuuvelvollisuuden lisääminen unionin 

lainsäädäntöä koskevista jäsenvaltioiden 

hallitusten kannoista muun muassa 

saattamalla lainsäädäntöasiakirjat 

ennakoivasti yleisön saataville 

lainsäädäntöprosessin aikana auttaisi 

korjaamaan avoimuuden puutetta 

päätöksenteossa ja lievittäisi ”Brysselin 

syyttämisen” kulttuuria tapauksissa, joissa 

päätökset viime kädessä ovat kansallisten 

hallitusten tekemiä; kehottaa neuvostoa 

tarkistamaan SEUT 15 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti luottamuksellisuutta koskevaa 

toimintapolitiikkaansa työnsä 

mahdollisimman suuren avoimuuden 

varmistamiseksi; 

15. korostaa, että neuvoston puitteissa 

toimivien jäsenvaltioiden kannat unionin 

lainsäädäntöprosessissa on kirjattava ja 

saatettava julkiseen tietoon ajoissa ja 

saavutettavasti, koska kaikissa 

demokraattisen legitiimiyden 

periaatteeseen pohjautuvissa järjestelmissä 

lainsäädäntövallan käyttäjiä on pidettävä 

yleisöön nähden vastuussa toimistaan; 

katsoo, että neuvoston 

vastuuvelvollisuuden lisääminen unionin 

lainsäädäntöä koskevista jäsenvaltioiden 

hallitusten kannoista muun muassa 

saattamalla lainsäädäntöasiakirjat 

ennakoivasti yleisön saataville auttaisi 

korjaamaan avoimuuden puutetta 

päätöksenteossa ja lievittäisi ”Brysselin 

syyttämisen” kulttuuria tapauksissa, joissa 

päätökset viime kädessä ovat kansallisten 

hallitusten tekemiä; kehottaa neuvostoa 

tarkistamaan SEUT 15 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti luottamuksellisuutta koskevaa 

toimintapolitiikkaansa työnsä 

mahdollisimman suuren avoimuuden 

varmistamiseksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Tarkistus  10 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 

(2018/2105(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että EU Pilot -menettelyissä varmistetaan 

täysi avoimuus sekä oikeus tutustua 

asiakirjoihin ja tietoihin vastaanotettujen 

vetoomusten osalta sekä jo päätökseen 

saatettujen EU Pilot -menettelyjen ja 

rikkomismenettelyjen osalta; 

16. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että EU Pilot -menettelyissä varmistetaan 

mahdollisimman suuri avoimuus sekä 

oikeus tutustua asiakirjoihin ja tietoihin 

vastaanotettujen vetoomusten osalta sekä 

jo päätökseen saatettujen EU Pilot 

-menettelyjen ja rikkomismenettelyjen 

osalta; 

Or. en 

 

 


