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Vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö 2009 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2010 vetoomusvaliokunnan vuonna 

2009 käsittelemistä asioista (2009/2139(INI)) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä 

asioista, 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 ja 227 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 202 artiklan 8 kohdan, 

 

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A7-0186/2010), 

 

A. ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunnan toimintaa vuonna 2009 leimasi siirtyminen 

parlamentin kuudennelta vaalikaudelta seitsemännelle ja että valiokunnan jäsenkunta 

vaihtui huomattavasti niin, että kaksi kolmannesta sen jäsenistä oli valiokunnan 

jäsenenä ensimmäistä kertaa, 

 

B. ottaa huomioon, että vuosi 2009 merkitsi Euroopan oikeusasiamiehen virkakauden 

päättymistä ja että vetoomusvaliokunta oli suoraan mukana oikeusasiamiesehdokkaiden 

kuulemisessa, 

 

C. ottaa huomioon, että 1. joulukuuta 2009 tuli voimaan Lissabonin sopimus, jolla luotiin 

tarvittavat edellytykset sille, että kansalaiset voivat osallistua entistä enemmän EU:n 

päätöksentekoprosessiin pyrittäessä vahvistamaan sen legitimiteettiä ja 

vastuuvelvollisuutta, 

 

D. ottaa huomioon, että parlamentti edustaa suoraan EU:n kansalaisia ja vetoomusoikeus 

sellaisena kuin se on vahvistettu perussopimuksessa tarjoaa heille keinon ottaa yhteyttä 

edustajiinsa aina kun he katsovat oikeuksiaan rikotun, 

 

E. ottaa huomioon, että EU:n lainsäädännön täytäntöönpanolla on suora vaikutus 

kansalaisiin, jotka ovat parhaassa asemassa arvioimaan sen tehokkuutta ja puutteita sekä 

tuomaan esiin siihen jääneet aukot, jotka on täytettävä unionin tavoitteiden 

noudattamisen varmistamiseksi, 

 

F. pitää mielessä, että EU:n kansalaiset kääntyvät yksin ja yhdessä parlamentin puoleen 

korjatakseen tilanteen silloin, kun EU:n lainsäädäntöä on rikottu, 

 

G. ottaa huomioon, että parlamentilla on vetoomusvaliokuntansa kautta velvoite tutkia 

nämä huolenaiheet ja tehdä parhaansa lopettaakseen lainsäädännön rikkomisen; ottaa 



huomioon, että vetoomusvaliokunta on edelleen tehostanut yhteistyötään komission, 

parlamentin muiden valiokuntien, eurooppalaisten elinten, virastojen ja verkostojen sekä 

jäsenvaltioiden kanssa tarjotakseen kansalaisille asianmukaisimmat ja nopeimmat 

muutoksenhakukeinot, 

 

H. panee merkille, että parlamentin vuonna 2009 vastaanottamien vetoomusten määrä oli 

hiukan suurempi kuin vuonna 2008 (1 924 vuonna 2009 ja 1 849 vuonna 2008) ja 

sähköisesti välitettyjen vetoomusten määrän lisääntyminen jatkui (vuonna 2009 noin 

65 prosenttia vastaanotettiin tässä muodossa, kun vuonna 2008 osuus oli 60 prosenttia), 

 

I. ottaa huomioon, että sellaisten vuonna 2009 vastaanotettujen vetoomusten määrä, joita 

ei otettu käsiteltäväksi, osoittaa, että olisi korostettava enemmän tarvetta tehostaa 

kansalaisille suunnattua tiedotusta unionin toimivalloista ja sen eri toimielinten roolista, 

 

J. ottaa huomioon, että monissa tapauksissa kansalaiset vetoavat parlamenttiin päätöksistä, 

joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset hallinto- tai oikeusviranomaiset ovat tehneet; katsoo, 

että kansalaiset tarvitsevat mekanismeja, joiden avulla he voivat vaatia kansallisia 

viranomaisia selvittämään osuuttaan EU:n lainsäädäntömenettelyssä ja lainsäädännön 

täytäntöönpanossa, 

 

K. katsoo, että – kuten Euroopan oikeusasiamies totesi joulukuussa 2009 komissiota 

vastaan esitetyn kantelun 822/2009/BU tutkinnan päättämisestä tekemässään 

päätöksessä – kansalaiset olisi erityisesti saatettava tietoisiksi siitä, että kansalliset 

tuomioistuinmenettelyt ovat osa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoprosessia 

jäsenvaltioissa ja että vetoomusvaliokunta ei voi käsitellä kansallisten 

tuomioistuinmenettelyjen piiriin kuuluvia kysymyksiä tai arvioida uudelleen näiden 

menettelyjen tuloksia, 

 

L. ottaa huomioon, että oikeudenkäyntimenettelyjen korkeat kustannukset etenkin joissakin 

jäsenvaltioissa voivat olla este kansalaisille ja saattavat itse asiassa estää kansalaisia 

saattamasta asioita toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi tilanteissa, 

joissa he katsovat, että kansalliset viranomaiset eivät ole kunnioittaneet heidän EU:n 

lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan, 

 

M. ottaa huomioon, että parlamentti joutuu erityisen ongelman eteen silloin, kun siihen 

vedotaan tapauksissa, joissa kansallisen oikeuslaitoksen esitetään laiminlyöneen 

ennakkoratkaisun pyytämisen unionin tuomioistuimelta ja jättäneen huomiotta SEUT:n 

267 artiklan, varsinkin jos komissio ei käytä 258 artiklan mukaista toimivaltaansa 

toteuttaa toimenpiteitä asianomaista jäsenvaltiota vastaan, 

 

N. ottaa huomioon, että vetoomusmenettely eroaa muista EU:n tasolla kansalaisten 

käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista, kuten kantelujen esittämisestä Euroopan 

oikeusasiamiehelle tai komissiolle, koska sen työskentelymekanismit ovat erilaisia ja 

koska vetoomusoikeus on taattu kaikille EU:n kansalaisille ja asukkaille 

perussopimuksen nojalla, 

 

O. ottaa huomioon, että kansalaisilla on oikeus siihen, että kaikki EU:n toimielimet 

toimivat nopeasti, ratkaisuun pyrkien sekä mahdollisimman avoimesti ja selkeästi 

muutoksenhakuasioissa, ja ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti pyytänyt 

komissiota käyttämään perussopimusten valvojana valtaoikeuttaan ja ryhtymään toimiin 



vetoomuksen esittäjien paljastamia EU:n lainsäädännön rikkomuksia vastaan varsinkin 

silloin, kun EU:n lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä johtaa sen 

rikkomiseen, 

 

P. ottaa huomioon, että monet vetoomukset antavat edelleen aihetta huoleen 

sisämarkkinoita ja ympäristöä koskevan EU:n lainsäädännön saattamisesta osaksi 

kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta, ja pitää mielessä 

vetoomusvaliokunnan aikaisemmat kehotukset komissiolle varmistaa, että 

täytäntöönpanon tarkistuksia vahvistetaan ja tehostetaan näillä aloilla, 

 

Q. ottaa huomioon, että vaikka komissio voi täysin tutkia EU:n lainsäädännön 

noudattamisen vasta jäsenvaltion viranomaisten tehtyä lopullisen päätöksensä, erityisesti 

ympäristöasioissa ja silloin, kun aika on erityisen merkittävä tekijä asiassa, on tärkeää 

tarkistaa varhaisessa vaiheessa, että paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset 

soveltavat asianmukaisesti kaikkia EU:n lainsäädännön mukaisia olennaisia 

menettelyvaatimuksia, ja tarvittaessa toteuttaa seikkaperäisiä tutkimuksia voimassa 

olevan lainsäädännön soveltamisesta ja vaikutuksesta kaiken tarvittavan tiedon 

saamiseksi, 

 

R. pitää mielessä, että on estettävä biologisen monimuotoisuuden vähenemisen jatkuminen 

korvaamattomasti erityisesti Natura 2000 -alueilla, ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden 

sitoumuksen huolehtia luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin 

(79/409/ETY) mukaisten erityissuojelualueiden suojelusta, 

 

S. ottaa huomioon, että vetoomukset tuovat esiin EU:n lainsäädännön vaikutuksen EU:n 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, ja toteaa, että on tarpeen toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimet kansalaisten EU-oikeuksien vahvistamisessa saavutetun edistyksen 

vakiinnuttamiseksi, 

 

T. ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta pyysi edellisessä toimintakertomuksessaan ja 

lausunnossaan komission vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen 

valvonnasta, että sille annetaan säännöllisesti tiedot sellaisten rikkomusmenettelyjen 

vaiheista, joiden aihetta on käsitelty myös vetoomuksissa, 

 

U. pitää mielessä, että jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu EU:n lainsäädännön 

asianmukaisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta, 

ja toteaa, että monet jäsenvaltiot ovat olleet entistä enemmän mukana 

vetoomusvaliokunnan työssä vuonna 2009, 

 

1. pitää tervetulleena sujuvaa siirtymistä uudelle vaalikaudelle ja panee merkille, että 

parlamentin muista valiokunnista poiketen vetoomusvaliokunnan työstä siirtyi paljon 

uudelle vaalikaudelle, koska lukuisten vetoomusten käsittelyä ei ollut päätetty; 

 

2. panee tyytyväisenä merkille Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja luottaa, että 

parlamentilla on mahdollisuus osallistua tiiviisti uuden kansalaisaloitteen kehittämiseen, 

jotta tämä väline voi täyttää täysin tarkoituksensa ja varmistaa avoimuuden ja 

tilintekovelvollisuuden lisääntymisen EU:n päätöksentekoprosessissa siten, että 

kansalaiset voivat ehdottaa parannuksia tai lisäyksiä EU:n lainsäädäntöön; 

 

3. panee tyytyväisenä merkille komission loppuvuodesta 2009 julkaiseman vihreän kirjan 



eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta1 ensimmäisenä askeleena kohti käsitteen 

soveltamista käytännössä; 

 

4. huomauttaa, että parlamentti on saanut kampanjatyyppisiä vetoomuksia, joissa on yli 

miljoona allekirjoitusta, ja vaatii, että on varmistettava, että kansalaiset saatetaan täysin 

tietoisiksi tämäntyyppisen vetoomuksen ja kansalaisaloitteen erosta; 

 

5. palauttaa mieliin päätöslauselmansa kansalaisaloitteesta2, josta myös 

vetoomusvaliokunta antoi lausunnon; vaatii komissiota vahvistamaan kattavat 

täytäntöönpanosäännöt, joissa kartoitetaan selkeästi asioiden käsittelyyn ja niitä 

koskevaan päätöksentekoon osallistuvien toimielimien asema ja velvoitteet; 

 

6. pitää tervetulleena perusoikeuskirjan Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä 

saamaa oikeudellista sitovuutta ja korostaa perusoikeuskirjan tärkeyttä perusoikeuksien 

selkeyttämiseksi ja niiden näkyvyyden lisäämiseksi kaikkien kansalaisten kannalta; 

 

7. katsoo, että sekä unionilla että sen jäsenvaltioilla on velvoite varmistaa, että 

perusoikeuskirjaan sisältyviä perusoikeuksia noudatetaan täysin, ja uskoo, että 

perusoikeuskirja auttaa unionin kansalaisuuden käsitteen kehittämisessä; 

 

8. uskoo, että kaikki tarvittavat menettelylliset toimenpiteet toteutetaan, jotta voidaan 

selvittää pikaisesti EU:n ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan 

eurooppalaiseen yleissopimukseen liittymisen institutionaaliset näkökohdat, ja panee 

merkille vetoomusvaliokunnan aikomuksen myötävaikuttaa parlamentin työskentelyyn 

tässä asiassa; 

 

9. palauttaa mieliin aikaisemman pyyntönsä, että parlamentin ja komission asiasta 

vastaavien yksiköiden on tehtävä perusteellinen selvitys EU:n kansalaisten saatavilla 

olevista oikaisumenettelyistä, ja tähdentää, että on tärkeää jatkaa neuvotteluja 

tarkistetusta Euroopan parlamentin ja komission puitesopimuksesta, jotta EU:n 

kansalaisten etenkin EU:n kansalaisaloitteiden kautta lisääntyneet oikeudet otettaisiin 

täysin huomioon; 

 

10. panee tyytyväisenä merkille komission toimet nykyisten kansalaisten 

neuvontapalvelujen rationalisoimiseksi, jotta kansalaisille tiedotettaisiin heidän 

oikeuksistaan EU:ssa ja rikkomustapauksissa saatavilla olevista 

muutoksenhakukeinoista järjestämällä uudelleen asiaan liittyvät internetsivustot (kuten 

sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkon SOLVITin ja Euroopan kuluttajakeskusten 

verkoston (ECC-Net) sivustot) EU:n pääsivuston osion "Kansalaisten oikeudet EU:ssa" 

alle; 

 

11. huomauttaa, että parlamentti on toistuvasti kehottanut komissiota luomaan järjestelmän, 

jossa annetaan selkeät ohjeet kansalaisten saatavilla olevista eri valitusmekanismeista, ja 

uskoo tarvittavan lisätoimenpiteitä, joiden perimmäisenä tavoitteena on tehdä 

"Kansalaisten oikeudet EU:ssa" -sivusta käyttäjäystävällinen keskitetty 

                                                 
1 KOM(2009)0622, 11.11.2009. 
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009, jossa komissiota kehotetaan tekemään 

ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitetta koskevien määräysten 

täytäntöönpanosta (Hyväksytyt tekstit, 7.5.2009, P6_TA(2009)0389). 



verkkopalvelupiste; odottaa vuonna 2010 odotettavissa olevia ensimmäisiä arvioita 

komission vuoden 2008 toimintasuunnitelman1 toteuttamisesta; 

 

12. palauttaa mieliin päätöslauselmansa Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 

2008 ja rohkaisee vastikään uudelleen valittua oikeusasiamiestä jatkamaan työtä EU:n 

hallinnon avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 

päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia; 

 

13. vahvistaa päättäväisyytensä tukea oikeusasiamiestä hänen pyrkimyksissään tehdä 

työtään tunnetummaksi sekä paljastaa hallinnolliset epäkohdat EU:n toimielimissä ja 

torjua niitä; uskoo, että oikeusasiamies on arvokas tiedonlähde pyrittäessä yleisesti 

parantamaan EU:n hallintoa; 

 

14. panee merkille, että vuonna 2009 vastaanotetut vetoomukset, joista lähes 40:ä prosenttia 

ei otettu käsiteltäväksi, keskittyivät edelleen ympäristöön, perusoikeuksiin, 

oikeudellisiin kysymyksiin ja sisämarkkinoihin; toteaa, että maantieteellisesti useimmat 

vetoomukset koskivat koko unionia – seuraavina tulivat Saksaa, Espanjaa, Italiaa ja 

Romaniaa koskevat vetoomukset – mikä osoittaa, että kansalaiset todellakin tarkkailevat 

unionin työskentelyä ja kääntyvät sen puoleen, jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin; 

 

15. antaa tunnustusta vetoomusten esittäjien ja vetoomusvaliokuntansa työlle unionin 

ympäristön suojelussa; panee tyytyväisenä merkille valiokunnan aloitteen tilata tutkimus 

luontotyyppidirektiivin soveltamisesta biologisen monimuotoisuuden kansainvälistä 

vuotta silmällä pitäen ja katsoo, että se on käyttökelpoinen väline biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n tämänhetkisen strategian arvioinnissa ja uuden 

strategian laadinnassa; 

 

16. huomauttaa, että yhä useammat vetoomukset tuovat esiin ongelmia, joita oikeutta 

vapaaseen liikkuvuuteen harjoittavat kansalaiset kohtaavat; toteaa, että näissä 

vetoomuksissa viitataan vastaanottavan jäsenvaltion käyttämään liian pitkään aikaan 

kolmannesta maasta peräisin olevien perheenjäsenten oleskelulupien myöntämisessä ja 

vaikeuksiin, jotka koskevat äänestysoikeuksien käyttöä ja tutkintojen tunnustamista; 

 

17. toistaa aikaisemmat kehotuksensa komissiolle, jotta se esittäisi tarkoituksenmukaisia 

ehdotuksia kuluttajansuojan ulottamiseksi suojelemaan pieniä yrityksiä sopimattomilta 

kaupallisilta menettelyiltä yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia käytäntöjä 

koskevan päätöslauselmansa2 mukaisesti, koska valiokunta saa edelleen vetoomuksia 

yrityshakemistoyhtiöiden huijausten uhreilta; 

 

18. myöntää komission keskeisen aseman vetoomusvaliokunnan työssä, sillä valiokunta on 

jatkuvasti komission asiantuntemuksen varassa vetoomuksia arvioidessaan, EU:n 

lainsäädäntöön kohdistuvia rikkomuksia kartoittaessaan ja oikaisua hakiessaan, ja 

tunnustaa komission pyrkimykset parantaa yleistä vastausaikaansa valiokunnan 

tutkimuspyyntöihin, jotta kansalaisten ilmoittamat tapaukset voidaan ratkaista 

mahdollisimman nopeasti; 

                                                 
1 Kansalaisille ja yrityksille tarjottavien yhtenäismarkkinoiden neuvontapalvelujen integroidun 

lähestymistavan toimintasuunnitelma – Komission yksiköiden työasiakirja SEC(2008)1882. 
2 Euroopan parlamentin 16. joulukuuta 2008 antama päätöslauselma yrityshakemistoyhtiöiden 

harhaanjohtavista käytännöistä (EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 17). 



 

19. kannustaa komissiota puuttumaan asiaan varhaisessa vaiheessa aina, kun vetoomuksissa 

kerrotaan mahdollisista vahingoista erityissuojelualueille, ja muistuttamaan 

asianomaisia kansallisia viranomaisia näiden sitoumuksesta varmistaa Natura 2000 -

verkostoon EY:n direktiivin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi) nojalla kuuluvien 

alueiden loukkaamattomuus ja toimimaan tarvittaessa ennaltaehkäisevästi 

varmistaakseen EU:n lainsäädännön noudattamisen; 

 

20. toivottaa tervetulleeksi vastikään valitut komission jäsenet – etenkin toimielinten 

välisistä suhteista ja hallinnosta vastaavan komission jäsenen – ja uskoo, että he tekevät 

vetoomusvaliokunnan kanssa mahdollisimman tiivistä ja tehokasta yhteistyötä ja 

kunnioittavat sitä yhtenä tärkeimmistä yhteydenpitokanavista kansalaisten ja EU:n 

toimielinten välillä; 

 

21. pitää valitettavana, että komissio ei vielä ole vastannut valiokunnan toistuviin 

kehotuksiin, jotka koskevat avoinna oleviin vetoomuksiin liittyvien 

rikkomusmenettelyjen edistymisen virallista ja säännöllistä päivitystä; panee merkille, 

että rikkomusmenettelyjä koskevien komission päätösten kuukausittainen julkaiseminen 

– perussopimuksen 258 ja 260 artiklan mukaisesti – ei ole riittävä vastaus näihin 

pyyntöihin, vaikka onkin kiitettävää avoimuuden kannalta; 

 

22. uskoo, että rikkomusmenettelyjä koskevien tietojen etsiminen seuraamalla komission 

lehdistötiedotteita ja niiden sovittaminen yhteen vastaavien vetoomusten kanssa tuhlaisi 

tarpeettomasti valiokunnan aikaa ja resursseja etenkin monia toimialoja koskevien 

rikkomusten tapauksessa, ja pyytää komissiota tiedottamaan vetoomusvaliokunnalle 

kaikista sen kannalta merkityksellisistä rikkomusmenettelyistä; 

 

23. toistaa uskovansa, että EU:n kansalaisten olisi hyödyttävä samasta avoimuudesta 

komission taholta riippumatta siitä, tekevätkö he virallisen valituksen vai välittävätkö 

parlamentille vetoomuksen, ja kehottaa komissiota jälleen kerran varmistamaan, että 

vetoomusmenettelyn rooli sellaisten EU:n lainsäädännön rikkomusten julkituomisessa, 

joista myöhemmin käynnistetään rikkomusmenettelyjä, tuodaan paremmin esille; 

 

24. muistuttaa, että monissa tapauksissa vetoomuksissa paljastetaan ongelmia, jotka liittyvät 

EU:n lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 

täytäntöönpanoon, ja myöntää, että rikkomusmenettelyjen käynnistäminen ei välttämättä 

tarjoa kansalaisille välittömiä ratkaisuja heidän ongelmiinsa menettelyjen 

keskimääräisen pituuden vuoksi; 

 

25. panee tyytyväisenä merkille komission pyrkimykset kehittää vaihtoehtoisia keinoja, 

joilla edistetään EU:n lainsäädännön tehokkaampaa täytäntöönpanoa, ja pitää 

tervetulleina sellaisten tiettyjen jäsenvaltioiden myönteistä asennetta, jotka toteuttavat 

tarvittavat toimenpiteet rikkomusten korjaamiseksi täytäntöönpanoprosessin varhaisessa 

vaiheessa; 

 

26. pitää tervetulleena jäsenvaltioiden lisääntynyttä osallistumista vetoomusvaliokunnan 

toimintaan ja niiden edustajien läsnäoloa kokouksissa; uskoo, että tällaista yhteistyötä 

olisi vahvistettava, koska jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ensisijaisesti vastuussa 

EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta sen jälkeen, kun se on saatettu osaksi niiden 

oikeusjärjestystä; 



 

27. korostaa, että tiiviimpi yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on äärimmäisen tärkeää 

vetoomusvaliokunnan työlle; uskoo, että yksi ratkaisu voisi olla yhteistyön 

vahvistaminen kansallisten parlamenttien kanssa varsinkin Lissabonin sopimuksen 

yhteydessä; 

 

28. rohkaisee jäsenvaltioita valmistautumaan avoimempaan ja aktiivisempaan rooliin 

sellaisiin vetoomuksiin vastaamisessa, jotka liittyvät EU:n lainsäädännön 

täytäntöönpanoon ja valvontaan; 

 

29. katsoo, että Lissabonin sopimuksen valossa Euroopan parlamentin 

vetoomusvaliokunnan olisi luotava läheisemmät työskentelysuhteet jäsenvaltioiden 

kansallisten ja alueellisten kansanedustuslaitosten vastaavien valiokuntien kanssa, jotta 

edistettäisiin keskinäistä ymmärrystä EU-kysymyksiä koskevista vetoomuksista ja 

varmistettaisiin nopein mahdollinen vastaus kansalaisille tarkoituksenmukaisimmalla 

tasolla; 

 

30. kiinnittää huomiota Espanjan laajan kaupunkirakentamisen vaikutuksesta antamansa 

päätöslauselman johtopäätöksiin ja pyytää Espanjan viranomaisia jatkamaan arviointien 

antamista toteutetuista toimenpiteistä nykyisen käytäntönsä mukaisesti; 

 

31. panee merkille niiden vetoomusten esittäjien kasvaneen määrän, jotka kääntyvät 

parlamentin puoleen korjatakseen ongelmia, jotka eivät kuulu EU:n toimivaltaan, kuten 

eläke-etuuksien laskeminen, kansallisten tuomioistuinten päätösten täytäntöönpano sekä 

kansallisten hallintojen passiivisuus; katsoo, että vetoomusvaliokunta on tehnyt 

parhaansa ohjatakseen nämä valitukset uudelleen toimivaltaisille kansallisille 

viranomaisille; 

 

32. uskoo, että vaikka internetin laajaan käyttöön olisi kannustettava, koska se helpottaa 

yhteydenpitoa kansalaisten kanssa, olisi löydettävä ratkaisu, jotta vältettäisiin 

valiokunnan kuormittaminen sellaisilla sille lähetetyillä asiakirjoilla, jotka eivät ole 

vetoomuksia; katsoo, että mahdollinen ratkaisu voisi löytyä parlamentin 

rekisteröintimenettelyn tarkistamisesta, ja kannustaa asiasta vastaavaa henkilökuntaa 

ohjaamaan kyseiset asiakirjat kansalaisten yhteydenotoista vastaavaan yksikköön eikä 

vetoomusvaliokunnalle; 

 

33. painottaa, että on jatkettava työtä vetoomusten käsittelyn avoimuuden lisäämiseksi siten, 

että sisäisesti parannetaan jatkuvasti sähköistä ePetition-sovellusta – joka tarjoaa 

parlamentin jäsenille suoran pääsyn vetoomusasiakirjoihin – ja ulkoisesti luodaan 

käyttäjäystävällinen, interaktiivinen vetoomusportaali, jonka avulla parlamentti voisi 

tehokkaammin tavoittaa kansalaiset ja valiokunnan äänestysmenettelyt ja vastuut 

tulisivat selvemmiksi yleisölle; 

 

34. kannustaa luomaan portaalin, jossa olisi saatavilla monivaiheinen interaktiivinen 

vetoomuksen tekemisen malli ja jossa voitaisiin antaa kansalaisille tietoa siitä, mitä 

parlamentille välitetyillä vetoomuksilla voidaan saavuttaa ja mitkä ovat parlamentin 

vastuualueet; katsoo, että portaalissa voisi myös olla linkkejä vaihtoehtoisiin 

oikaisukeinoihin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla; kehottaa kuvaamaan unionin 

toimivallan eri alueita mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta voidaan päästä eroon 

epätietoisuudesta EU:n ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksista; 



 

35. myöntää, että tällaisen aloitteen täytäntöönpano ei ole ilmaista, mutta kehottaa 

asiaankuuluvia hallinnollisia yksiköitä työskentelemään vetoomusvaliokunnan kanssa 

sopivimpien ratkaisujen löytämiseksi, koska tällainen portaali olisi erityisen tärkeä ei 

ainoastaan parlamentin ja EU-kansalaisten yhteydenpidon parantamisessa vaan myös 

niiden vetoomusten määrän vähentämisessä, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi; 

 

36. korostaa, että nykyistä sivustoa on parannettava välittömästi, kunnes resurssiongelmaan 

on löydetty tyydyttävä ratkaisu; 

 

37. pitää tervetulleena parlamentin uuden työjärjestyksen hyväksymistä ja vetoomusten 

käsittelyä koskevien sääntöjen tarkistamista; kannustaa sihteeristöä ja poliittisten 

ryhmien edustajia näiden työssä parlamentin jäsenille suunnatun tarkistetun oppaan 

laatimiseksi vetoomusvaliokunnan säännöistä ja sisäisistä menettelyistä, koska tämä 

asiakirja ei ainoastaan auttaisi jäseniä heidän työssään vaan lisäisi myös edelleen 

vetoomusmenettelyn avoimuutta; 

 

38. toistaa asiasta vastaaville hallinnollisille yksiköille esittämänsä kehotuksen toteuttaa 

tarvittavat toimet sellaisen sähköisen rekisterin luomiseksi, jonka kautta kansalaiset 

voivat työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti tukea vetoomusta tai vetää tukensa pois 

siltä; 

 

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan 

mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden 

hallituksille, niiden vetoomusvaliokunnille ja oikeusasiamiehille tai vastaaville 

toimivaltaisille elimille. 

 


