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6.2.2019 A8-0024/1

Tarkistus 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vetoomuksen 
esittämistä koskeva oikeus parantaa 
Euroopan parlamentin reagointikykyä 
Euroopan unionin kansalaisiin ja 
asukkaisiin nähden;

B. katsoo, että vetoomuksen 
esittämistä koskevaa oikeutta on 
parannettava, jotta voidaan lisätä 
Euroopan parlamentin reagointikykyä 
Euroopan unionin kansalaisiin ja 
asukkaisiin nähden ja varmistaa samalla 
kansalaisten perusoikeuksien 
täysimääräinen suojelu ja tarjota 
vaikuttavia ratkaisuja kaikkiin 
vetoomuksissa esiin tuotuihin 
kysymyksiin;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Tarkistus 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että jokainen vetoomus 
arvioidaan ja käsitellään huolellisesti; 
toteaa, että kullakin vetoomuksen 
esittäjällä on oikeus saada vastaus ja tietoa 
käsiteltäväksi ottamista koskevasta 
vetoomusvaliokunnan päätöksestä 
kohtuullisessa ajassa, omalla kielellään 
tai vetoomuksessa käytetyllä kielellä;

C. toteaa, että jokainen vetoomus on 
arvioitava ja käsiteltävä huolellisesti; 
toteaa, että kullakin vetoomuksen 
esittäjällä on oikeus saada viipymättä 
omalla kielellään tai vetoomuksessa 
käytetyllä kielellä kattava vastaus ja tietoa 
käsiteltäväksi ottamista koskevasta 
vetoomusvaliokunnan päätöksestä sekä 
toimista, joihin vetoomusvaliokunta on 
ryhtynyt vetoomuksen käsittelyn 
yhteydessä ja sen johdosta; katsoo, että 
vetoomusten esittäjien kokemuksilla 
heidän vetoomustensa käsittelystä on 
suuri vaikutus siihen, mitä he ajattelevat 
unionin toimielimistä ja unionin 
lainsäädännössä vahvistetun 
vetoomusoikeuden kunnioittamisesta;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Tarkistus 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tähdentää vetoomusten Euroopan 
parlamentille ja muille EU:n toimielimille 
tarjoamaa mahdollisuutta ryhtyä 
vuoropuheluun EU:n kansalaisten kanssa 
tilanteessa, jossa EU:n oikeuden 
soveltamisella on heihin vaikutusta; 
korostaa tarvetta edistää EU:n toimielinten 
ja elinten yhteistyötä kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa EU:n lainsäädännön soveltamiseen 
liittyvissä asioissa; kehottaa EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita tekemään 
tunnetuksi kansalaisten vetoomusoikeutta 
ja lisäämään yleistä tietoisuutta EU:n 
toimivallasta ja mahdollisista korjaavista 
toimista, joita Euroopan parlamentti voi 
esittää käsitellessään vetoomuksia;

2. tähdentää vetoomusten Euroopan 
parlamentille ja muille EU:n toimielimille 
tarjoamaa mahdollisuutta ryhtyä 
vuoropuheluun EU:n kansalaisten kanssa 
tilanteessa, jossa EU:n oikeuden 
soveltamisella on heihin vaikutusta; 
korostaa tarvetta edistää EU:n toimielinten 
ja elinten yhteistyötä kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa EU:n lainsäädännössä oleviin 
puutteisiin, epäjohdonmukaisuuksiin ja 
aukkokohtiin sekä lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa, jotta 
kaikkien kansalaisten taloudellisia, 
sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia 
voidaan suojella täysimääräisesti ja 
tehokkaasti; kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita tekemään tunnetuksi 
kansalaisten vetoomusoikeutta ja lisäämään 
yleistä tietoisuutta EU:n toimivallasta ja 
mahdollisista korjaavista toimista, joita 
Euroopan parlamentti voi esittää 
käsitellessään vetoomuksia;

Or. en



AM\1176241FI.docx PE631.711v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.2.2019 A8-0024/4

Tarkistus 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että on varmistettava 
täysin demokraattinen EU:n hallinto ja 
vahvistettava tiukemmat eettiset säännöt 
unionin toimielimissä, elimissä ja 
virastoissa, jotta voidaan ratkaista 
ongelmat, jotka koskevat avoimuuden 
puutetta unionin 
päätöksentekoprosessissa, eturistiriitoja ja 
kaikkia eettisiä kysymyksiä, jotka 
vaikuttavat lainsäädäntöprosessiin 
unionin tasolla ja jotka liittyvät 
vetoomusten esittäjien esiin nostamiin 
kysymyksiin;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Tarkistus 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. nostaa esiin neljä eri aiheista 
järjestettyä julkista kuulemistilaisuutta: 1. 
helmikuuta 2018 kansalaisten oikeuksista 
brexitin jälkeen yhdessä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan ja työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa, 21. 
helmikuuta 2018 eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta (asetuksen 
tarkistaminen) yhdessä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan kanssa, 22. maaliskuuta 2018 
hormonaalisten haitta-aineiden 
vaikutuksesta kansanterveyteen yhdessä 
ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan kanssa ja 9. lokakuuta 2018 
vammaisten henkilöiden oikeuksista; 
muistuttaa valiokunnan jäseniä, että on 
tärkeää osallistua valiokunnan pyytämiin ja 
järjestämiin julkisiin kuulemistilaisuuksiin; 
kehottaa vetoomusverkostoa esittämään 
ehdotuksia erityisistä julkisista 
kuulemisista ja Euroopan parlamentin 
tutkimuksista ja päätöslauselmista, joissa 
otetaan huomioon meneillään oleva 
lainsäädäntötyö ja parlamentin poliittiset 
valvontavaltuudet sekä vetoomukset, jotka 
käsittelevät unionin kansalaisten suurimpia 
huolenaiheita; korostaa, että 
vetoomusverkosto on oikea foorumi 

8. nostaa esiin neljä eri aiheista 
järjestettyä julkista kuulemistilaisuutta: 1. 
helmikuuta 2018 kansalaisten oikeuksista 
brexitin jälkeen yhdessä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan ja työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa, 21. 
helmikuuta 2018 eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta (asetuksen 
tarkistaminen) yhdessä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan kanssa, 22. maaliskuuta 2018 
hormonaalisten haitta-aineiden 
vaikutuksesta kansanterveyteen yhdessä 
ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan kanssa ja 9. lokakuuta 2018 
vammaisten henkilöiden oikeuksista; 
muistuttaa valiokunnan jäseniä, että on 
tärkeää osallistua valiokunnan pyytämiin ja 
järjestämiin julkisiin kuulemistilaisuuksiin; 
panee tyytyväisenä merkille, että 
vetoomusvaliokunta esitti erityisiä julkisia 
kuulemisia ja aiheita Euroopan 
parlamentin tutkimuksiksi ja 
päätöslauselmiksi, joissa otettiin 
huomioon meneillään oleva 
lainsäädäntötyö ja parlamentin poliittiset 
valvontavaltuudet sekä vetoomukset, jotka 
käsittelevät unionin kansalaisten suurimpia 
huolenaiheita; korostaa, että 
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yhteisten aloitteiden esittämiseksi, joita 
voitaisiin käsitellä vetoomuksina, jotka 
voisivat ilmentää parlamentin panosta 
unionin kansalaisten vetoomuksiin 
kattavasti;

vetoomusvaliokuntaa on laajennettava ja 
sille on annettava mahdollisuus esittää 
enemmän aloitteita, jotta voidaan 
parantaa parlamentin panosta 
vetoomuksissa esiin tuotuihin unionin 
kansalaisten huolenaiheisiin 
vastaamiseen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Tarkistus 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. luottaa siihen, että 
vetoomusverkosto on keino tehdä 
vetoomusvaliokunnasta näkyvämpi ja 
merkityksellisempi muiden parlamentin 
valiokuntien työskentelyn kannalta, jotta 
vetoomukset otetaan paremmin huomioon 
lainsäädäntötyössä; vahvistaa uskovansa, 
että vetoomusverkoston kokoukset ovat 
ratkaisevan tärkeitä parlamentin 
valiokuntien yhteistyön vahvistamiselle, 
sillä niissä vaihdetaan tietoja ja jaetaan 
parhaita käytäntöjä verkoston jäsenten 
kesken;

11. katsoo, että 
vetoomusvaliokunnasta on tehtävä 
näkyvämpi ja merkityksellisempi erityisesti 
suhteessa muihin parlamentin 
valiokuntiin, jotta vetoomukset otetaan 
paremmin huomioon lainsäädäntötyössä; 
vahvistaa uskovansa, että 
vetoomusvaliokunnan on oltava 
keskeisessä asemassa parlamentin 
valiokuntien yhteistyön vahvistamisessa ja 
sen on edistettävä muun muassa nykyistä 
tehokkaampaa tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa, jotta voidaan 
parantaa parlamentin reagointikykyä 
kaikkiin vetoomuksissa esiin tuotuihin 
kysymyksiin;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Tarkistus 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kiinnittää huomiota täysistunnossa 
hyväksyttyihin työjärjestyksen 128 artiklan 
5 kohdan ja 216 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valiokunnan nimissä tehtyihin 
päätöslauselmiin, erityisesti 
päätöslauselmiin vähemmistöjen suojelusta 
ja syrjimättömyydestä EU:n 
jäsenvaltioissa2, reagoinnista työsuhteiden 
epävarmuutta ja määräaikaisten 
työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin 
vetoomuksiin3, ulkomaisia tilejä koskevan 
Yhdysvaltojen verosäännösten 
noudattamislain (FATCA) kielteisistä 
vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja 
erityisesti ”sattumanvaraisiin 
yhdysvaltalaisiin”4 ja Saksan 
lastensuojeluviraston (Jugendamt) roolista 
rajatylittävissä perheriidoissa5;

_________________
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0032.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0242.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0316.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0476.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

 

 

 

 

 

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Tarkistus 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. huomauttaa, että parlamentin 
ihmisoikeusviikon yhteydessä 
vetoomusvaliokunta käsitteli useita 
ihmisoikeusasioihin liittyviä vetoomuksia 
ja esitteli ajan tasalle saatetun tutkimuksen 
avustamisdirektiivistä ja laittomille 
muuttajille annettavan humanitaarisen avun 
kriminalisoinnista; pyytää komissiota 
ehdottamaan 28. marraskuuta 2002 
annetun neuvoston direktiivin 2002/90/EY 
1 artiklan 2 kohdan muuttamista 
laittomassa maahantulossa, kauttakulussa 
ja maassa oleskelussa avustamisen 
määrittelystä12, jotta säädetään 
humanitaarisen avun pakollisesta 
vapauttamisesta kriminalisoinnista 
tapauksissa, jotka koskevat maahantuloa, 
kauttakulkua ja maassa oleskelua;

20. huomauttaa, että parlamentin 
ihmisoikeusviikon yhteydessä 
vetoomusvaliokunta käsitteli useita 
ihmisoikeusasioihin liittyviä vetoomuksia 
ja esitteli ajan tasalle saatetun tutkimuksen 
avustamisdirektiivistä ja laittomille 
muuttajille annettavan humanitaarisen avun 
kriminalisoinnista; pyytää komissiota 
ehdottamaan tehokasta ja kestävää EU:n 
muuttoliikestrategiaa, jonka tavoitteena 
on laillisten ja turvallisten unioniin 
pääsyn reittien lisääminen, 
turvapaikanhakijoiden automaattinen ja 
pakollinen uudelleensijoittaminen 
kaikkien jäsenvaltioiden kesken sekä 
yhteistyön parantaminen kaikkien 
jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan 
käsitellä tehokkaammin muuttajien 
lähtömaita vaivaavia vakavia taloudellisia 
ja sosiaalisia ongelmia ja varmistaa, että 
muuttajien ei ole pakko turvautua 
laittomaan muuttoon elantonsa 
hankkimiseksi;

_________________
12 EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Tarkistus 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
(2018/2280(INI))

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. on vakuuttunut siitä, että 
vetoomusvaliokunnan sihteeristö käsittelee 
vetoomukset tehokkaasti ja erittäin 
huolellisesti valiokunnan suuntaviivojen ja 
sen mukaisesti, mikä on vetoomusten 
elinkaari Euroopan parlamentin 
hallinnossa; vaatii uusia innovaatioita 
vetoomusten käsittelyyn ottaen huomioon 
uusimman teknisen kehityksen, jotta koko 
prosessista tulisi selkeämpi ja Euroopan 
kansalaisten kannalta avoimempi;

21. on vakuuttunut siitä, että 
vetoomusvaliokunnan sihteeristölle on 
annettava riittävät resurssit, jotta se pystyy 
käsittelemään vetoomukset 
tehokkaammin ja huolellisemmin 
valiokunnan suuntaviivojen mukaisesti; 
vaatii uusia innovaatioita vetoomusten 
käsittelyyn ottaen huomioon uusimman 
teknisen kehityksen, jotta koko prosessista 
tulisi selkeämpi ja Euroopan kansalaisten 
kannalta avoimempi;

Or. en


