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Vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009)  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. syyskuuta 2011 27. vuosikertomuksesta 

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009) (2011/2027(INI)) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä1, 

 

– ottaa huomioon komission 27. vuosikertomuksen Euroopan unionin oikeuden 

soveltamisen valvonnasta (2009) (KOM(2010)0538), 

 

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjat SEC(2010)1143 ja SEC(2010)1144, 

 

– ottaa huomioon komission kertomuksen EU Pilot -hankkeen arviointikertomuksesta 

(KOM(2010)0070), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan 

täytäntöönpanosta (SEC(2010)1371), 

 

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Tulosten Eurooppa 

– yhteisön lainsäädännön soveltaminen" (KOM(2007)0502), 

 

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2002 annetun komission tiedonannon kantelijan 

asemasta yhteisön oikeuden rikkomista koskevissa asioissa (KOM(2002)0141), 

 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman komission 

26. vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008)2, 

 

– ottaa huomioon komission vastauksen 25. marraskuuta 2010 antamaansa 

päätöslauselmaan komission 26. vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen 

valvonnasta (2008), 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohdan, 

 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan sekä vetoomusvaliokunnan lausunnot (A7-0249/2011), 

 

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus astui voimaan 1. joulukuuta 2009 ja että siinä 

otettiin käyttöön uusia oikeusperustoja, joiden tarkoituksena on helpottaa unionin 

oikeuden täytäntöönpanoa, soveltamista ja sen noudattamisen valvontaa, 

 

B. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 298 artiklan mukaan unionin toimielimet, 
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elimet ja virastot tukeutuvat tehtäviään hoitaessaan avoimeen, tehokkaaseen ja 

riippumattomaan eurooppalaiseen hallintoon, 

 

1. katsoo, että SEU-sopimuksen 17 artiklassa määritetään komission päätehtäväksi 

perussopimusten soveltamisen valvominen; katsoo näin ollen, että komission valta ja 

velvoite käynnistää rikkomusmenettely sellaista jäsenvaltiota vastaan, joka ei ole 

täyttänyt perussopimuksen mukaisia velvoitteita, kansalaisten perusoikeuksia koskevat 

velvoitteet mukaan luettuina, on Euroopan unionin oikeusjärjestyksen perusta ja siksi 

yhdenmukainen oikeusvaltion periaatteeseen perustuvan Euroopan unionin 

toimintatavan kanssa; 

 

2. painottaa, että oikeusvaltio on keskeinen edellytys ei pelkästään kaikkien mahdollisten 

hallintomuotojen legitimiteetille sekä todelliselle demokratialle, jossa erityiset toimet 

ovat asetettujen yleisten normien mukaisia, vaan myös päätösten ennakoitavuudelle ja 

objektiiviselle järkevyydelle, ja se on myös takeena sille, että kansalaiset voivat 

täysimääräisesti ja tehokkaasti nauttia lain mukaisista oikeuksistaan; 

 

3. painottaa, että 27. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta 

osoittaa, että huolimatta komission käynnistämien rikkomusmenettelyjen määrän 

laskusta sillä oli kuitenkin käsiteltävänään noin 2 900 kantelua ja rikkomusasiaa 

vuoden 2009 lopulla ja jäsenvaltiot olivat edelleen jäljessä aikataulusta direktiivien 

saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä yli puolessa tapauksista, mikä on kaukana 

tyydyttävästä tilanteesta ja mistä jäsenvaltioiden viranomaiset kantavat suurimman 

vastuun; 

 

4. panee merkille, että rikkomusmenettely sisältää kaksi vaihetta: hallinnollisen käsittelyn 

(tutkinta) ja käsittelyn unionin tuomioistuimessa; katsoo, että kansalaisten asema 

kantelijoina on ratkaisevan tärkeää hallinnollisessa vaiheessa, jotta varmistetaan unionin 

lainsäädännön noudattaminen käytännössä, minkä komissio vahvisti myös edellä 

mainitussa 20. maaliskuuta 2002 antamassaan tiedonannossa; katsoo siksi, että on 

äärimmäisen tärkeää taata avoimuus, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus menettelyissä, 

joiden avulla kansalaiset voivat havaita unionin oikeuden rikkomukset ja saattaa ne 

komission tietoon; 

 

5. panee merkille, että komissio aikoo EU Pilot -hankkeen avulla lisätä komission ja 

jäsenvaltioiden välistä "sitoutumista, yhteistyötä ja kumppanuutta"1 ja että komissio 

tutkii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa suhtautumista EU:n 

lainsäädännön soveltamiseen; katsoo, että tämä uusi aloite täyttää osittain kaikkien 

unionin toimielinten välisen uuden yhteistyön tarpeen Lissabonin sopimuksen 

voimaanastumisen jälkeen, mutta pyytää, että komissio varmistaa kansalaisten 

osallistumisen aina kun unionin oikeuden noudattamista käsitellään; 

 

6. panee merkille, että kansalaisten roolista annetun kuvan mukaan heillä näyttäisi olevan 

tärkeä tehtävä unionin oikeuden todellisen noudattamisen varmistamisessa2, mutta EU 

Pilot -hankkeessa heille kuitenkin saatetaan antaa entistäkin vähäpätöisempi rooli 

jatkomenettelyissä; katsoo, että tällainen tilanne olisi vältettävä suhtautumalla EU Pilot 
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-hankkeeseen sovittelutyyppisenä vaihtoehtona, jossa kansalaiset ovat täysipainoisesti 

mukana alkuunpanevina kantelijoina; katsoo, että tämä ilmentäisi paremmin 

perussopimuksen tavoitteita, joiden mukaan "päätökset tehdään mahdollisimman 

avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia" (SEU-sopimuksen 1 artikla), joiden 

mukaan "unionin toimielimet [...] toimivat mahdollisimman avoimesti" 

(SEUT-sopimuksen 15 artikla) ja joiden mukaan "unioni noudattaa kaikessa 

toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen 

toimielimet kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti" (SEU-sopimuksen 9 artikla); 

 

7. panee merkille niiden vetoomusten lukumäärän, joihin ei löydy ratkaisua unionin 

johdetusta oikeudesta tai suoraan sovellettavista perussopimusten määräyksistä mutta 

joissa kuitenkin kerrotaan sellaisten periaatteiden rikkomisesta, joita unionin jäseneksi 

pääsy edellyttää ja jotka vastaavat SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja ja 

joiden säilyttämistä koskevista menettelyistä on määrätty SEU-sopimuksen 7 artiklassa; 

 

8. panee merkille, että perussopimusten komissiolle rikkomusmenettelyissä myöntämän 

harkintavallan käytössä on kunnioitettava oikeusvaltioperiaatetta, avoimuuden 

vaatimusta sekä suhteellisuusperiaatetta, ja se ei saa koskaan vaarantaa tämän 

harkintavallan ensisijaista tavoitetta, joka on unionin lainsäädännön ripeän ja 

moitteettoman soveltamisen takaaminen; toistaa jälleen, että "rajaton harkintavalta 

yhdistettynä täydelliseen avoimuuden puutteeseen on täysin oikeusvaltioperiaatteen 

vastaista"1; 

 

9. pyytää komissiota lisäämään käynnissä olevien rikkomusmenettelyiden avoimuutta ja 

tiedottamaan unionin kansalaisille mahdollisimman pian ja asianmukaisella tavalla 

heidän pyyntöjensä johdosta toteutetuista toimenpiteistä; rohkaisee komissiota 

ehdottamaan tiettyä määräaikatavoitetta sille, että jäsenvaltiot noudattavat 

tuomioistuimen päätöksiä; 

 

10. toteaa, että komissio on luonut EU Pilot -hankkeen toteuttamista varten 

luottamuksellisen online-tietokannan komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden 

viranomaisten väliseen yhteydenpitoon; toteaa jälleen EU Pilot -hankkeen avoimuuden 

puutteen kantelijoiden suhteen, ja toistaa pyyntönsä saada pääsy tietokantaan, jonne 

kantelut kerätään, jotta se voi suorittaa tehtäväänsä eli valvoa perussopimusten 

noudattamisen valvojana toimivaa komissiota; 

 

11. pitää komission lupauksia myönteisinä mutta katsoo, että kaikkien asianosaisten – 

jäsenvaltioiden, komission, neuvoston ja parlamentin – on ponnisteltava edelleen, jotta 

unioni ja sen sisämarkkinat konkretisoituvat kansalaisille, kansalaisten järjestöille ja 

yrityksille; 

 

12. katsoo, että EU Pilot -aloite voi tukea yksilöiden ja yritysten sisämarkkinoilla 

kohtaamien ongelmien ratkaisemista ja kehottaa komissiota laajentamaan aloitteen 

soveltamisalaa 24:stä 27 jäsenvaltioon; 

 

13. pitää ilahduttavana, että komissio painottaa tarvetta edistää rikkomusten ennaltaehkäisyä 
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käyttämällä kaikkia olemassa olevia välineitä ja varmistamalla riittävien resurssien 

saatavuuden; 

 

14. tähdentää, että varmistaakseen, että jäsenvaltiot soveltavat unionin oikeutta 

johdonmukaisesti ja että unionin tuomioistuimen asema tässä yhteydessä turvataan, 

komission olisi tutkittava asiaa huolellisesti ja käynnistettävä tarvittaessa 

rikkomusmenettely, jos vetoomus tai valitus on esitetty sen vuoksi, että kansallinen 

tuomioistuin on kieltäytynyt pyytämästä ennakkoratkaisua, vaikka sillä olisi tähän 

perussopimusten ja unionin säännöstön mukaisesti velvollisuus; 

 

15. pitää myönteisenä väitettyjen rikkomusten tutkimiseen tarvittavien ajanjaksojen 

lyhenemistä pilottihankemenetelmän käytön myötä, mutta katsoo, että komissiolta 

tarvitaan selvennystä ja lisätietoja, jotta parlamentti voi arvioida tämän menetelmän 

onnistumista siltä kannalta, noudattavatko jäsenvaltiot todella asetettuja sääntöjä; 

 

16. panee merkille, että komission vastauksessa parlamentin 25. marraskuuta 2010 

antamaan päätöslauselmaan viitataan ainoastaan tuomioistuinkäsittelyihin1, mikä 

vahvistaa, että komission on taattava rikkomusmenettelyjä ja rikkomusmenettelyä 

edeltäviä tutkimuksia koskevien asiakirjojen luottamuksellisuus; muistuttaa, että unionin 

tuomioistuin ei ole kyseisissä tapauksissa kiistänyt sitä, että ensisijainen julkinen etu 

voisi oikeuttaa asiakirjojen saatavuuden; panee myös merkille, että oikeusasiamies on 

suhtautunut myönteisesti rikkomusmenettelyjä koskevien asiakirjojen julkistamiseen2; 

 

17. katsoo, että rikkomustapauksia koskevia tietoja olisi voitava saada helpommin ilman, 

että vaarannetaan tutkimuksen tarkoitus, ja katsoo, että ensisijainen yleinen etu voi 

aivan hyvin toimia perusteena tietojen saamiseksi näistä tapauksista erityisesti silloin, 

kun kyse saattaa olla ihmisten terveydestä tai peruuttamattomasta ympäristöhaitasta; 

pitäisi myönteisenä myös rikkomustapauksia koskevien jo julkisten tietojen saannin 

helpottamista; 

 

18. kehottaa siksi jälleen kerran komissiota antamaan SEUT-sopimuksen 298 artiklaa 

oikeusperustana käyttäen asetuksen muodossa olevan ehdotuksen 

menettelysäännöstöksi, jossa määritellään rikkomusmenettelyyn kuuluvat asiat, kuten 

ilmoitukset, sitovat määräajat, oikeus tulla kuulluksi, velvollisuus esittää perusteluja ja 

jokaisen oikeus päästä käsiksi itseään koskeviin tietoihin, jotta voidaan lujittaa 

kansalaisten oikeuksia ja lisätä avoimuutta; 

 

19. toteaa, että monissa vetoomuksissa viitataan päätöksentekijöiden eturistiriitoihin, ja 

tukee voimakkaasti sellaisen unionin hallintomenettelyjä koskevan asetuksen 

hyväksymistä, johon olisi sisällytettävä myös rikkomusmenettelyjä koskevat 

yleisperiaatteet; 
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20. panee tässä yhteydessä merkille, että komissio vastauksessaan parlamentin pyyntöön 

menettelysäännöstöstä ilmaisee epäilyksensä mahdollisuudesta antaa SEUT-sopimuksen 

298 artiklaan perustuva asetus, koska komissiolle perussopimusten myötä annettu 

harkintavalta sallii komission järjestää rikkomusmenettelyjen hallinto ja siihen liittyvä 

työ unionin oikeuden moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi; on varma, ettei 

menettelysäännöstö millään tavalla rajoittaisi komission harkintavaltaa, vaan sillä 

varmistettaisiin ainoastaan, että kun komissio käyttää toimivaltaansa, se kunnioittaa 

"avoimeen, tehokkaaseen ja riippumattomaan eurooppalaiseen hallintoon" sisältyviä 

periaatteita SEUT-sopimuksen 298 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

41 artiklassa tarkoitetulla tavalla; 

 

21. pitää myönteisenä oikeudellisten asioiden valiokunnan päätöstä sisällyttää vetoomus 

nro 1028/2009, jossa vaaditaan rikkomusmenettelyjä koskevia sitovia oikeudellisia 

välineitä, SEUT-sopimuksen 298 artiklan mukaisesti perustetun työryhmänsä 

työskentelyyn; 

 

22. muistuttaa komissiota, että edellä mainittu 20. maaliskuuta 2002 annettu tiedonanto 

kantelijan asemasta yhteisön oikeuden rikkomista koskevissa asioissa sisältää 

menettelyvaiheet, jotka komissio pitää hyväksyttävinä sen toimien 

harkinnanvaraisuuden säätelemisessä, ja että siksi tähän asiakirjaan perustuvalle 

asetukselle ei pitäisi olla estettä; panee merkille, että komissio aikoo tarkistaa kyseistä 

tiedonantoa; pyytää, että komissio ei käytä ei-sitovaa säädöstä rikkomusmenettelyn 

yhteydessä, vaan ehdottaa asetusta, jotta parlamentti voi osallistua täysin lainsäätäjänä 

näinkin keskeiseen unionin oikeusjärjestyksen osa-alueeseen; 

 

23. panee erityisesti merkille, että komissio aikoo tarkistaa kanteluiden kirjaamisen yleistä 

toimintalinjaansa ja suhtautumistaan kantelijoihin niiden kokemusten perusteella, joita 

se saa parhaillaan koekäytössä olevista uusista menetelmistä; on huolissaan siitä, että 

komissio on lakannut käyttämästä rikkomusmenettelyä keskeisenä välineenä, jolla 

varmistetaan, että jäsenvaltiot soveltavat unionin oikeutta ripeästi ja moitteettomasti; 

korostaa, että perussopimukset asettavat tämän velvoitteen komissiolle eikä siitä voida 

luopua yksipuolisesti; kehottaa komissiota osoittamaan, että uudet menetelmät ovat 

toimivia esittämällä johdonmukaista ja yksityiskohtaista tietoa ennen EU Pilot -hanketta 

ja sen jälkeen, sekä sisällyttämään tulevaan asetukseen periaatteet ja ehdot kanteluiden 

kirjaamiselle ja muille kantelijan oikeuksille; 

 

24. pitää myönteisenä SEUT-sopimuksen 260 artiklan sisältämää uutta elementtiä, jonka 

perusteella komissio voi saattaessaan asian tuomioistuimen käsiteltäväksi 

SEUT-sopimuksen 258 artiklan nojalla pyytää tuomioistuinta määräämään jäsenvaltiolle 

taloudellisen seuraamuksen, jos direktiiviä ei saateta osaksi kansallista lainsäädäntöä 

ajallaan; pyytää komissiota toimittamaan tiedot tämän uuden harkinnanvaraisen 

toimivaltuuden käyttämisestä avoimuuden varmistamiseksi; 

 

25. pitää ratkaisevan tärkeänä, että komissio käyttää tätä ja kaikkia muita mahdollisia 

keinoja varmistaakseen, että jäsenvaltiot saattavat unionin lainsäädännön osaksi 

kansallista lainsäädäntöään ripeästi ja moitteettomasti erityisesti ympäristöasioita 

koskevissa tapauksissa; 

 

26. korostaa, että unionin direktiivien oikea-aikainen saattaminen osaksi jäsenvaltioiden 



lainsäädäntöä on olennaista sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta ja 

hyödyttää unionin kuluttajia ja yrityksiä; panee tyytyväisenä merkille edistyksen tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi, mutta on yhä huolissaan direktiivien myöhästyneestä 

saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä johtuvien rikkomustapausten suuresta 

määrästä; 

 

27. tukee jäsenvaltioiden aloitteita, joilla pyritään optimoimaan sisämarkkinadirektiivien 

saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien sopivien kannusteiden 

käyttöönotto asianomaisille yksiköille sekä varoitusjärjestelmien perustaminen, kun 

määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä lähestyy; 

 

28. kehottaa komissiota jatkamaan parhaiden käytäntöjen edistämistä 

sisämarkkinalainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä 

sisämarkkinoiden toiminnan parannustoimista 29. kesäkuuta 2009 antamansa 

suosituksen perusteella1; 

 

29. toteaa, että kansalliset tuomioistuimet ovat keskeisessä asemassa unionin oikeuden 

soveltamisessa, ja tukee täysin unionin pyrkimyksiä tehostaa ja koordinoida 

jäsenvaltioiden tuomareille, oikeusalan toimijoille, kansallisten hallintoelinten 

toimihenkilöille ja virkamiehille tarkoitettua oikeusalan koulutusta; 

 

30. korostaa, että vaikka komissio on oikeassa huomauttaessaan, että unionin oikeuden 

rikkomusten käsittely kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 

velvollisuuksiin, kansalaisilla on usein huomattavia vaikeuksia kansallisissa 

tuomioistuinmenettelyissä, jotka voivat osoittautua kalliiksi ja aivan liian 

pitkäkestoisiksi; pitää tästä syystä hyödyllisenä toimia Tukholman ohjelmaan sisältyvien 

ohjeiden mukaisesti; 

 

31. pitää ilahduttavana, että komissio hyödyntää rikkomustapausten tutkinnassa enemmän 

paikan päälle tehtäviä tiedonhankintamatkoja, ja katsoo, että olisi pyrittävä laajempaan 

koordinointiin ja synergiaan parlamentin ja erityisesti vetoomusvaliokunnan matkojen 

kanssa samalla, kun kunnioitetaan kummankin toimielimen riippumattomuutta; 

 

32. panee merkille, että kansalaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimijoiden 

mahdollisuus saattaa omat menettelynsä jäsenvaltioiden muutoksenhakuelinten tai 

tuomioistuinten käsiteltäväksi unionin oikeuden soveltamisen yhteydessä on erillinen ja 

itsenäinen asia, joka ei ole ristiriidassa komission toteuttamien rikkomusmenettelyjen 

kanssa; 

 

33. pitää valitettavana, että liian monissa rikkomismenettelyissä kestää kauan ennen kuin 

asia saadaan päätökseen tai saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan rikkomismenettelyiden 

ratkaisemiseksi ja pyytää komissiota asettamaan eri alojen rikkomismenettelyt 

järjestelmällisemmin ja avoimemmin tärkeysjärjestykseen; 

 

34. on huolissaan siitä, että ammattitutkintojen tunnustamisen, palveluiden ja julkisten 

hankintojen alalla on käynnistetty suuri määrä rikkomismenettelyitä; katsoo, että 

oikeudellisen kehyksen selkeyttäminen entisestään näillä aloilla helpottaisi kansallisten 
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viranomaisten työtä täytäntöönpanoprosessissa; 

 

35. suhtautuu myönteisesti sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin sovellettavan, 

lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sisältävän julkisen tietokannan perustamiseen; katsoo, 

että tällaisia aloitteita olisi harkittava muillakin aloilla; 

 

36. muistuttaa, että SOLVIT-verkosto auttaa merkittävästi unionin kuluttajia ja yrityksiä 

käyttämään oikeuksiaan sisämarkkinoilla; panee tyytyväisenä merkille SOLVIT-

verkoston toiminnan kehittämisessä saavutetun edistyksen ja kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita vahvistamaan sitä edelleen; 

 

37. pitää tärkeänä, että unionin kansalaiset saavat lisää käytännöllistä tietoa heidän 

oikeuksistaan sisämarkkinoilla; tukee Sinun Eurooppasi -portaalin jatkokehittämistä; 

 

38. huomauttaa, että oikeuskäsittelyt ovat kalliita ja aikaa vieviä sekä kansalaisille että 

yrityksille ja että ne rasittavat huomattavasti unionin ja jäsenvaltioiden jo nyt 

ylikuormitettuja oikeusistuimia; korostaa, että ennaltaehkäisevät toimet ja kunnolliset 

vaihtoehtoiset riidanratkaisumekanismit ovat tärkeitä tämän rasituksen keventämiseksi; 

 

39. huomauttaa, että kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja yritykset hyödyntävät edelleen 

vetoomusmenettelyä raportoidakseen ja valittaakseen pääasiassa siitä, etteivät 

jäsenvaltioiden eri tason viranomaiset noudata unionin oikeutta, ja toteaa, että 

merkittävimmät esiin tuodut aiheet liittyvät ympäristöön ja sisämarkkinoihin mutta 

myös vapaa liikkuvuus, perusoikeudet ja kansalaisuus ovat näkyvästi esillä; 

 

40. katsoo, että monissa vetoomuksissa viitataan perusoikeuskirjaan silloinkin, kun sitä ei 

sovelleta jäsenvaltioiden lakeihin, kun taas joissakin muissa vedotaan arvoihin, joille 

unioni perustuu; on huolissaan siitä, että kansalaiset pitävät itseään harhaanjohdettuina 

perusoikeuskirjan todellisen soveltamisalan suhteen, ja pitää erittäin tärkeänä, että 

perusoikeuskirjan soveltamisalan ja täytäntöönpanon laajuutta selvennetään; korostaa, 

että toissijaisuusperiaatetta, joka on Euroopan unionin rakentamisen tärkeä tukipilari, on 

asianmukaisesti selitettävä, jotta kansalaisia ei johdeta harhaan perusoikeuskirjan 

soveltamisen suhteen; 

 

41. pitää myönteisenä parlamentin pyytämää 27. vuosikertomukseen sisältyvää erityistä 

vetoomusosiota, jossa komissio esittää erittelyn saaduista uusista vetoomuksista ja 

toteaa, että "vaikka useimmat vetoomukset eivät koske rikkomuksia, ne antavat 

parlamentille ja komissiolle hyödyllistä tietoa kansalaisten huolista"; 

 

42. vaatii, että neuvosto paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen 

sopimuksen 34 kohdassa esitetyn oman toteamuksensa mukaisesti vaatii jäsenvaltioita 

laatimaan ja julkaisemaan taulukoita, joista ilmenee direktiivien ja kansallisen 

lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus; korostaa, että 

tällaiset taulukot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi valvoa tehokkaasti 

täytäntöönpanotoimia kaikissa jäsenvaltioissa; 

 

43. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

unionin tuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja jäsenvaltioiden 

parlamenteille. 

 


