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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota käyttämään 
tehtävästään perussopimusten valvojana 
johtuvaa toimivaltaansa asianmukaisesti, 
koska tämä tehtävä on erittäin tärkeä EU:n 
toiminnalle kansalaisten ja unionin 
lainsäätäjien kannalta; kehottaa 
rikkomusmenettelyjen oikea-aikaiseen 
käsittelyyn, jotta päästään viipymättä 
tilanteista, joissa EU:n lainsäädäntöä ei 
noudateta;

5. kehottaa komissiota käyttämään 
tehtävästään perussopimusten valvojana 
johtuvaa toimivaltaansa asianmukaisesti, 
erityisesti kun on kyse 
ympäristökysymyksistä, koska tämä 
tehtävä on erittäin tärkeä EU:n toiminnalle 
kansalaisten ja unionin lainsäätäjien 
kannalta; katsoo, että komission olisi 
keskityttävä enemmän ydinkysymyksen 
tosiasialliseen sisältöön eikä pelkästään 
muodollisesti tarkasteltava, onko 
menettelyjä noudatettu; palauttaa mieliin 
ennalta varautumisen periaatteen ja 
unionin ympäristölainsäädännön 
keskeisen tavoitteen peruuttamattomien 
vahinkojen estämiseen ekologisesti aroilla 
alueilla; kehottaa komissiota 
omaksumaan lähestymistavan, joka antaa 
mahdollisuuden hyödyntää etukäteen 
komission toimivaltaa ja oikeuksia; 
kehottaa rikkomusmenettelyjen oikea-
aikaiseen käsittelyyn, jotta päästään 
viipymättä tilanteista, joissa EU:n 
lainsäädäntöä ei noudateta;
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6. pyytää komissiota varmistamaan 
avoimuuden ja asiakirjoihin tutustumisen 
ja tietojen saannin, erityisesti EU Pilot -
menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten 
sekä EU Pilot -menettelyjen ja jo 
päätökseen saatujen rikkomismenettelyjen 
osalta;

6. pyytää komissiota varmistamaan 
täysimääräisen avoimuuden ja 
asiakirjoihin tutustumisen ja tietojen 
saannin, erityisesti EU Pilot -menettelyistä 
vastaanotettujen vetoomusten sekä EU 
Pilot -menettelyjen ja jo päätökseen 
saatujen rikkomismenettelyjen osalta;
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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 vetoomusvaliokunnan 
olisi tehtävä työstään näkyvämpää ja 
merkityksellisempää erityisesti suhteessa 
muihin parlamentin valiokuntiin, jotta 
vetoomukset otetaan paremmin huomioon 
lainsäädäntötyössä; uskoo, että 
vetoomusverkoston kokoukset voivat 
osaltaan vahvistaa parlamentin 
valiokuntien yhteistyötä, sillä niissä 
vaihdetaan tietoja ja jaetaan parhaita 
käytäntöjä verkoston jäsenten kesken;
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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. korostaa vetoomusvaliokunnan 
sihteeristön ponnisteluja, sillä se käsittelee 
vetoomukset tehokkaasti ja erittäin 
huolellisesti valiokunnan suuntaviivojen ja 
sen mukaisesti, mikä on vetoomusten 
elinkaari Euroopan parlamentin 
hallinnossa, mutta on kuitenkin sitä 
mieltä, että vetoomusvaliokunnan 
sihteeristön olisi välittömästi saatava 
enemmän teknisiä resursseja ja 
henkilöstöresursseja, jotta voidaan 
varmistaa vetoomusten asianmukainen 
käsittely, lyhentää käsittelyaikaa 
entisestään ja samalla varmistaa 
käsittelyn mahdollisimman korkea laatu; 
vaatii uusia innovaatioita vetoomusten 
käsittelyyn ottaen huomioon uusimman 
teknisen kehityksen, jotta koko prosessista 
tulisi selkeämpi ja Euroopan kansalaisten 
kannalta avoimempi;
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