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Vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemät asiat  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. marraskuuta 2012 vetoomusvaliokunnan 

vuonna 2011 käsittelemistä asioista (2011/2317(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä 

asioista, 

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24, 227, 

228, 258 ja 260 artiklan, 

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

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A7-0240/2012), 

A. ottaa huomioon, että – ellei perussopimuksen pöytäkirjasta N:o 30 muuta johdu – 

Euroopan unionin perusoikeuskirja on ollut oikeudellisesti sitova Lissabonin 

sopimuksen tultua voimaan; katsoo, että sama sopimus muodostaa myös oikeusperustan 

EU:n liittymiselle Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä eurooppalaiselle 

kansalaisaloitteelle; 

B. ottaa huomioon, että asetus eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta1 tuli voimaan 

1. huhtikuuta 2012 ja että parlamentin tehtävänä on järjestää julkisia kuulemisia 

menestyksekkäistä aloitteista, jotka ovat saaneet yli miljoona allekirjoitusta vähintään 

seitsemästä jäsenvaltiosta; 

C. katsoo, että vetoomusvaliokunnan velvollisuutena on jatkuvasti arvioida uudelleen ja 

mahdollisuuksien mukaan vahvistaa rooliaan erityisesti demokratian periaatteiden 

kehittämisen suhteen esimerkiksi siten, että kansalaiset osallistuvat aktiivisemmin EU:n 

päätöksentekoprosessiin sekä lisätään avoimuutta ja vastuullisuutta; ottaa huomioon, 

että säännönmukaisessa toiminnassaan valiokunta tekee läheistä yhteistyötä 

jäsenvaltioiden, komission Euroopan oikeusasiamiehen ja muiden elinten kanssa 

varmistaakseen, että EU:n lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti sekä sen hengessä 

että kirjaimessa; 

D. on tyytyväinen keskitettyyn palvelupisteeseen, josta kansalaiset voivat saada neuvoja 

sekä tietoja oikeustoimiin ryhtymisestä tai valittamisesta "Kansalaisten oikeudet 

EU:ssa" -portaalin välityksellä; 

E. suhtautuu myönteisesti unionin tuomioistuimen perusoikeuskirjan 51 artiklaa 

tulkitsevaan oikeuskäytäntöön, jonka ERT-oikeuskäytäntölinjassa painotetaan, että 

                                                 
1 Asetus (EU) N:o 211/2011 (EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1). 



jäsenvaltioiden elimet ovat sidottuja ensisijaisiin unionin lainsäädäntöön perustuviin 

oikeuksiin myös silloin, kun ne haluavat rajoittaa Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyssä sopimuksessa taattuja perusvapauksia kansallisilla toimenpiteillä; 

F. katsoo, että Euroopan unionin kansalaisilla ja asukkailla on oikeus edellyttää, että 

ongelmiin, jotka he esittävät vetoomusvaliokunnalle, voidaan löytää ratkaisu 

kohtuullisen ajan kuluessa Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa, sillä he odottavat 

Euroopan unionin puolustavan heidän oikeuksiaan unionin kansalaisina ja erityisesti 

heidän luonnonympäristöään, terveyttään, liikkumisvapauttaan, ihmisarvoaan ja 

perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan; 

G. katsoo, että unionin toimielinten olisi tarjottava enemmän tietoja ja oltava EU:n 

kansalaisille avoimempia; 

H. ottaa huomioon, että 998 vetoomusta otettiin käsiteltäväksi, näistä 649 vetoomusta 

toimitettiin komissiolle tarkempia tutkimuksia varten SEUT 258 ja 260 artiklan nojalla 

ja 416:ta vetoomusta ei otettu käsiteltäväksi; 

I. ottaa huomioon, että vetoomusmenettelyllä voidaan täydentää muita kansalaisten 

käytettävissä olevia unionin välineitä, kuten mahdollisuutta tehdä kantelu Euroopan 

oikeusasiamiehelle tai valitus komissiolle; 

J. ottaa huomioon, että sellaisten vetoomusten määrä, joita ei otettu käsiteltäviksi, oli 

edelleen huomattava vuonna 2011, mikä on jälleen osoitus siitä, että parlamentin olisi 

lisättävä tiedotustaan kansalaisille toimintavaltuuksiensa rajoituksista 

vetoomusoikeuden suhteen; katsoo, että yksityishenkilöillä ja paikallisyhteisöillä sekä 

vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysjärjestöillä ja ammattijärjestöillä on hyvät 

mahdollisuudet arvioida niihin sovellettavan EU:n lainsäädännön tehokkuutta ja 

ilmoittaa kansalaisille mahdollisista porsaanrei'istä, jotka on analysoitava, jotta 

varmistetaan EU:n lainsäädännön nykyistä parempi ja yhtenäisempi täytäntöönpano 

kaikissa jäsenvaltioissa; 

K. ottaa huomioon, että tähän mietintöön sisältyvän tilastoanalyysin mukaan Saksan 

kansalaiset tekevät edelleen eniten vetoomuksia – joskin heidän vetoomuksiensa osuus 

kaikista vetoomuksista on vähentynyt – ennen espanjalaisia ja italialaisia vetoomuksen 

esittäjiä; 

L. ottaa huomioon, että kaikkien EU:n kansalaisten ja asukkaiden perussopimuksen nojalla 

taatun vetoomusoikeuden toimiala ja toimintatapa eroavat muista kansalaisten saatavilla 

olevista oikeussuojakeinoista, kuten kantelun tekemisestä komissiolle tai 

oikeusasiamiehelle; ottaa huomioon, että kriisiin verukkeella näitä oikeuksia 

laiminlyödään jäsenvaltioissa yhä enemmän, mikä on Euroopan kansalaisten kannalta 

huolestuttavaa; 

M. ottaa huomioon, että tärkeimmät yleisesti ympäristöä koskevat huolenaiheet ovat 

ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun direktiivin1 ja jätehuollon 

puitedirektiivin2 huono ja usein epäasianmukainen soveltaminen jäsenvaltioissa ja 

                                                 
1 Direktiivi 2011/92/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 

arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1). 
2 Direktiivi 2008/98/EY jätteistä (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3). 



valtiotasoa alemmilla hallintotasoilla; ottaa huomioon, että lintu- ja luontodirektiivien 

väitettyjä rikkomuksia koskevat vetoomukset aiheuttavat usein huolta vakavasta 

luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, mikä johtuu Natura 2000 -alueille 

suunnitelluista suurista hankkeista, ja vesienhoitoa koskevat vetoomukset ovat 

paljastaneet vakavia saastuttamistapauksia sekä aiheuttaneet huolta hankkeiden 

mahdollisista vaikutuksista vesivarojen kestävyyteen ja laatuun; 

N. ottaa huomioon, että YVA-direktiiviä tarkistetaan parhaillaan ja että 

vetoomusvaliokunnan jätekysymyksistä laatimassa mietinnössä paljastetaan vakavia 

puutteita useissa jäsenvaltioissa; katsoo, että direktiivin soveltaminen on edelleen 

riittämätöntä ja että ongelmaa ei ratkaista tarkistuksella vaan tehostamalla komission 

valvontaa; 

O. katsoo, että EU:n kansalaisten ja asukkaiden oikeus heidän laillisesti hankkimaansa 

omaisuuteen on edelleen hyvin tärkeä kysymys monille tuhansille henkilöille, mistä 

osoituksena ovat tästä aiheesta edelleen saatavat vetoomukset; katsoo, että 

omistusoikeuden oikeusvarmuutta tai uskoa siihen sekä taloudellista luottamusta 

asuntomarkkinoihin on vaikea palauttaa, ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset 

ratkaisevat tämän ongelman, mikä haittaa vakavasti talouden elpymistä; ottaa 

huomioon, että vuonna 2011 käsiteltävänä oli 70 Espanjan rannikkolakiin liittyvää 

vetoomusta, 51 vetoomusta oli Espanjan kansalaisten tai espanjalaisten 

kansalaisryhmien esittämiä ja muut 19 vetoomusta olivat muiden maiden kansalaisten 

esittämiä; 

P. ottaa huomioon, että aiemmassa vuosikertomuksessaan vetoomusvaliokunta ilmaisi 

tyytyväisyytensä yhteistyöhön komission ja Euroopan oikeusasiamiehen kanssa 

vetoomusten ja valitusten käsittelyn suhteen; ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta 

on pyytänyt toistuvasti komissiota pitämään sen ajan tasalla käynnissä olevien 

rikkomusmenettelyjen edistymisestä, koska ne ovat myös vetoomuksissa käsitelty aihe; 

Q. ottaa huomioon, että useissa vetoomuksissa väitetään, että EU:n varoja on käytetty 

väärin tai kavallettu, ja toisissa puolestaan väitetään, että EU:n hallinto ei toimi 

moitteettomasti esimerkiksi vaikutusvaltaisten virastojen sisäisten eturistiriitojen vuoksi, 

tai kehotetaan muuttamaan EU:n politiikkoja; 

R. ottaa huomioon, että komission katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 

20101 vahvistetaan vetoomuksissa kuvatut kansalaisia haittaavat sisämarkkinoiden 

huonosta toimivuudesta johtuvat puutteet ja ongelmat, jotka liittyvät etenkin EU:n 

kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaaseen liikkuvuuteen edellyttäen, että 

liikkuvuus on täysin lainmukaista, sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien saamiseen, 

tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen, vammaisten kohtaamiin esteisiin, 

perheoikeuden alan kysymyksiin ja muun muassa romaneja koskeviin 

joukkokarkotuksiin etnisen tai kansallisen alkuperän perusteella sekä kaksinkertaista 

verotusta koskeviin kysymyksiin; 

S. ottaa huomioon, että kansalaiset jättivät myös vuonna 2011 merkittävän määrän 

vetoomuksia, joissa korostettiin tarvetta estää luonnon monimuotoisuuden 

peruuttamaton vähentyminen Natura 2000 -alueilla ja varmistaa luontodirektiivin 

                                                 
1 Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden 

poistaminen (COM(2010)0603). 



mukaisesti määriteltyjen alueiden suojelu; 

T. ottaa huomioon, että yleinen tuomioistuin piti asiassa T-308/07 14. syyskuuta 2011 

antamassaan tuomiossa voimassa vetoomuksen esittäjän valituksen valiokunnan 

päätöksestä olla ottamatta hänen vetoomustaan käsiteltäväkseen, minkä myötä todettiin 

selvästi, että parlamentin on perusteltava hyvin, miksi se ei ota vetoomuksia 

käsiteltäväksi; 

U. ottaa huomioon, että valiokuntatyöskentelyn tehokkuus riippuu oleellisesti sen 

nopeudesta ja perusteellisuudesta ja että sitä voitaisiin parantaa varsinkin optimoimalla 

vetoomusten käsittelyajat ja systematisoimalla niiden arviointimenettely; 

1. toteaa, että vuonna 2011 vastaanotetut vetoomukset keskittyivät edelleen EU:n 

lainsäädännön väitettyihin rikkomuksiin ympäristön, oikeuden ja sisämarkkinoiden 

alalla, mikä heijastaa kansalaisten näkemyksiä siitä, tuottaako EU:n lainsäädäntö 

jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön siirtämänä ja täytäntöönpanemana todella 

odotetut tulokset ja vastaako se unionin oikeutta; 

2. panee merkille, että kansalaiset jättävät yhä enemmän vetoomuksia ja muita asiakirjoja, 

joissa pyydetään lainsäädännöllisin ja taloudellisin keinoin korjaamaan asioita, jotka 

SEUT 227 artiklan sekä perusoikeuskirjan 51 artiklan nojalla eivät kuulu EU:n 

toimialaan, kuten pyyntöjä tarkistaa kansaneläkkeiden laskentatapaa ja kumota 

kansallisten tuomioistuinten päätöksiä, tukea ehdotuksia, jotka koskevat Euroopan 

rajojen uudelleenmäärittelyä, ja pyyntöjä velvoittaa pankki myöntämään lainaa jne.; 

tukee täysin parlamentin asiasta vastaavien pääosastojen pyrkimyksiä ratkaista tällaisten 

kansalaisten toimittamien asiakirjojen käsittely siten, että otetaan samalla huomioon 

parlamentin velvollisuudet sen yhteydenpidossa kansalaisiin; 

3. katsoo, että vetoomusvaliokunta voisi parhaiten huolehtia tehtävästään ja vastuustaan ja 

valiokunnan näkyvyyttä, vastuullisuutta ja avoimuutta voitaisiin parhaiten tehostaa, jos 

valiokunnan valmiuksia tuoda EU:n kansalaisille tärkeitä kysymyksiä täysistunnon 

käsiteltäväksi lisättäisiin ja sen kykyä kuulla todistajia, toteuttaa tutkimuksia ja järjestää 

paikan päällä pidettäviä kuulemistilaisuuksia parannettaisiin; 

4. muistuttaa, että parlamentti on päättänyt asetuksen (EU) N:o 211/2011 11 artiklassa 

säädettyjen, menestyksekkäitä eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevien julkisten 

kuulemisten järjestämisen osalta, että vetoomusvaliokunta otetaan automaattisesti 

mukaan kaikkiin kuulemisiin asiasta vastaavan valiokunnan kanssa, jolla on asiaa 

koskeva lainsäädäntövalta; katsoo, että siten vahvistetaan vetoomusvaliokunnan tehtävä 

elimenä, jolla on suorien kansalaisyhteyksien alalla eniten kokemusta ja varmistetaan 

kaikkien menestyksekkäiden kansalaisaloitteiden yhtenäinen käsittely; kehottaa 

puheenjohtajakokousta hyväksymään valiokunnan toimivaltaa koskevan selvennyksen 

työjärjestyksen liitteessä VII olevaan XX kohtaan; painottaa samalla, että SEUT 

227 artiklan mukaisen vetoomuksen ja kansalaisaloitteen välinen ero on tehtävä 

kansalaisille täysin selväksi; 

5. suhtautuu myönteisesti parlamentin päätökseen luoda verkkosivuilleen paljon 

käytännöllisempi ja näkyvämpi vetoomusten verkkoportaali, jolla parannetaan SEUT 

227 artiklan ja parlamentin työjärjestyksen 202 artiklan sekä perusoikeuskirjan 

51 artiklan rajoissa kansalaisten mahdollisuuksia käyttää vetoomusprosessia, annetaan 

heille tietoja ja mahdollistetaan vetoomusten tekeminen käyttäjäystävällisemmässä 



ympäristössä sekä vetoomusten tukeminen sähköisellä allekirjoituksella; katsoo, että 

portaalissa olisi oltava myös käytännöllisiä linkkejä muihin EU:n, jäsenvaltioiden tai 

alueiden tasolla käytettävissä oleviin muutoksenhakukeinoihin sekä kokonaisvaltainen 

katsaus vetoomusvaliokunnan toimivaltaan ja samalla olisi määriteltävä tietty 

menettelykehys julkishallinnolle Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten virallisen 

CURIA-portaalin mukaisesti; 

6. vahvistaa aikovansa edelleen edistää ja puolustaa päättäväisesti kansalaisten 

perusoikeuksia ja -vapauksia hyödyntämällä poliittista vaikutusvaltaansa valiokunnan 

esille tuomien käsiteltäväksi otettujen tapausten suhteen tiiviissä yhteistyössä komission 

ja unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa; 

7. kehottaa vetoomusvaliokuntaa tutkimaan ERT-oikeuskäytäntölinjan vaikutuksia 

vetoomusten luotettavuuteen sekä selvittämään, mitkä tosiasialliset esteet estävät 

unionin kansalaisia saamasta EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisua koskevilla 

pyynnöillä luotettavia tulkintoja yhteisön oikeutta koskevista ydinkysymyksistä 

kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä oikeudenkäynneissä; 

8. pitää tärkeänä, että vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä jäsenvaltioiden 

parlamenttien ja hallitusten kanssa lisätään ja että jäsenvaltioiden viranomaisia 

kannustetaan tarvittaessa saattamaan EU:n lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä 

ja soveltamaan sitä täysin avoimesti; 

9. korostaa komission ja jäsenvaltioiden yhteistyön merkitystä, mutta ilmaisee 

tyytymättömyytensä siihen, että tietyt jäsenvaltiot laiminlyövät EU:n 

ympäristölainsäädännön siirtämisen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 

voimaansaattamisen; 

10. katsoo, että vetoomusmenettelyä ei pitäisi käyttää jäsenvaltioiden poliittisiin 

tarkoituksiin, vaan sen sijaan menettelyn tulisi olla objektiivinen ja kuvastaa Euroopan 

parlamentin asemaa; 

11. suhtautuu myönteisesti vetoomusvaliokunnan ja Euroopan oikeusasiamiehen yksiköiden 

rakentavaan yhteistyöhön ja vakuuttaa tukevansa edelleen määrätietoisesti 

oikeusasiamiestä EU:n toimielimien ja niitä vastaan kohdistettujen hallinnollisten 

epäkohtien tunnistamisessa; 

12. kehottaa komissiota toimittamaan vetoomusvaliokunnalle yksityiskohtaisia tietoja ja 

tilastoanalyysin komission tutkimista Euroopan unionin kansalaisten valituksista, 

mukaan lukien saavutetut tulokset ja valittajan kotipaikka; 

13. katsoo SEUT 258 ja 260 artiklassa säädettyjen rikkomismenettelyjen toiminnan osalta, 

että komission olisi huolehdittava siitä, että parlamentille esitettyjä vetoomuksia ja 

komissiolle esitettyjä valituksia kohdellaan tasavertaisesti; 

14. katsoo, että täsmällisemmät ja kirjalliset menettelysäännöt valiokunnan valtuuskuntien 

matkojen valmistelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista voivat lisätä 

vetoomusvaliokunnan työn tehokkuutta ja johdonmukaisuutta; 

15. katsoo, että jätehuollon puitedirektiivin asianmukainen täytäntöönpano kaikissa 

jäsenvaltioissa on erittäin tärkeää, ja pyytää sen vuoksi jäsenvaltioita, joilla on 



jätehuollon ongelma-alueita, toimimaan päättäväisesti ja ripeästi; 

16. toistaa jo lukuisia kertoja jäsenvaltioille osoittamansa kehotuksen noudattaa Euroopan 

unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 

jäsenvaltioiden alueella annetussa direktiivissä 2004/38/EY asetettuja velvoitteita; 

muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta helpottaa myös samaa sukupuolta 

olevien parien ja heidän lastensa sekä romanien ja muiden vähemmistöryhmien 

maahanpääsyä ja oleskelua ilman minkäänlaista syrjintää; 

17. kannattaa vilpittömästi Espanjan rannikkolain perustavoitetta suojella Espanjan 

rannikon ympäristöä ylirakentamiselta sen säilyttämiseksi eläimille ja kasveille ja 

tuleville sukupolville; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että tämä laki muodostaa 

edelleen ongelman vetoomusten esittäjille ja varsinkin Espanjan kansalaisille; tukee 

vetoomusten esittäjien pyrkimyksiä ratkaista lakiin ja sen täytäntöönpanoon liittyvät 

ongelmat ottaen erityisesti huomioon vetoomusvaliokunnan päätöksen perustaa 

työryhmä pohtimaan tätä kysymystä syvällisemmin; 

18. katsoo, että nykyisessä taloustilanteessa on kaikkien edun mukaista ratkaista Espanjan 

rannikkolain soveltamisalaan mahdollisesti kuuluviin kiinteistöihin liittyvä 

oikeudellinen epävarmuus; suhtautuu myönteisesti Espanjan hallituksen ilmoitukseen, 

jonka mukaan se aikoo tarkistaa rannikkolakia sovittaakseen yhteen Espanjan 

rannikkoalueen tulevan suojelun ja talouskasvun sekä parantaakseen kiinteistöjen 

omistajien oikeusvarmuutta; kehottaa Espanjan hallitusta takaamaan hyvässä uskossa 

kiinteistön hankkineiden edut ja niiden yhteisöjen edut, jotka ovat aina eläneet 

kestävässä rinnakkainelossa meren kanssa; kehottaa erityisesti käsittelemään 

kiinteistölain soveltamisen erityiskysymystä, jotta ei kannusteta mielivaltaisiin, 

taannehtiviin tai yksipuolisiin päätöksiin vaan taataan asianmukainen menettely, 

muutoksenhakuoikeus, asianmukainen korvaus ja oikeus saada tietoa; 

19. muistuttaa parlamentin näkemyksestä, että rannikkolaki on vaikuttanut suhteettomasti 

yksittäisiin kiinteistöjen omistajiin ja samalla riittämättömästi niihin, jotka ovat todella 

tuhonneet rannikkoa syyllistymällä monissa tapauksissa liialliseen 

kaupunkirakentamiseen; kehottaa painokkaasti Espanjan hallitusta varmistamaan 

asianmukaisten syyte- ja korvausvaatimusten esittämisen niille, joiden petollinen 

menettely on saattanut lukemattomat unionin kansalaiset kestämättömään tilanteeseen, 

jossa he ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää kotinsa1; 

20. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että ympäristövaikutusten arvioinnista annettua 

direktiiviä vahvistetaan antamalla selvemmät ohjeet asiantuntijoiden tekemien 

tutkimusten riippumattomuudesta, yhteisistä EU:n raja-arvoista, menettelyn 

enimmäiskestosta tehokas julkinen kuuleminen mukaan lukien, päätösten perustelua 

koskevasta vaatimuksesta, pakollisesta kohtuullisten vaihtoehtojen arvioinnista ja 

laadunvalvontamekanismista; 

21. kehottaa komissiota lisäksi varmistamaan, että jäsenvaltiot panevat lintu- ja 

luontodirektiivit täytäntöön ja noudattavat niitä ja että Euroopan unionin kansalaisten ja 

heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 

alueella annettu direktiivi 2004/38/EY saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitä 
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(EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 189. 



sovelletaan tehokkaammin; 

22. muistuttaa niiden vetoomuksen esittäjien suuresta määrästä, jotka valittavat Saksan 

nuoriso- ja perhepolitiikasta ja varsinkin Saksan lastensuojeluvirastoista, ja vahvistaa, 

että vetoomusvaliokunta haluaa sen oman sekä Euroopan unionin toimivallan rajoissa 

antaa rakentavan panoksen valitusten selvittämiseksi vetoomuksen esittäjien ja 

viranomaisten välillä; huomauttaa, että tässä yhteydessä ei saa puuttua jäsenvaltioiden 

sisäisiin itsenäisiin hallintomenettelyihin; 

23. aikoo päättäväisesti tehdä vetoomusmenettelystä tehokkaamman, avoimemman ja 

puolueettoman sekä vetoomusvaliokunnan jäsenten osallistumisoikeudet säilyttäen 

sellaisen, että myös vetoomusten käsittelyn eri menettelyvaiheet kestävät 

tuomioistuinten suorittaman tarkastelun; 

24. korostaa, että vetoomusten käsittelyn jatkuvuus on taattava myös lainsäädäntökausien 

vaihtuessa ja siitä johtuvien henkilöstövaihdosten yhteydessä; 

25. pitää parlamentin jäsenten osallistumista tiedonkeruumatkoille paitsi parlamentaarisena 

osallistumisoikeutena myös velvollisuutena vetoomuksen esittäjiä kohtaan; 

26. kehottaa luomaan valiokunnan työskentelyn parantamisen yhteydessä menettelyn, jolla 

taataan tiedonkeruumatkojen jälkeen jokaisen matkalle osallistuneen jäsenen oikeus 

esittää saadut tiedot omasta näkökulmastaan sekä jokaisen valiokunnan jäsenen 

mahdollisuus osallistua päätöksentekoon vetoomusvaliokunnan tekemien päätelmien 

suhteen; 

27. painottaa, että vetoomusvaliokunnalla on muiden toimielinten ja elinten, kuten 

tutkintavaliokuntien, eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja Euroopan oikeusasiamiehen, 

rinnalla itsenäinen ja selvästi määritelty rooli jokaisen yksittäisen kansalaisen 

yhteyspisteenä; 

28. pyytää puheenjohtajakokousta tutkimaan, tarvitaanko näiden vetoomusmenettelyä 

koskevien muodollisten vaatimusten toteuttamiseksi työjärjestyksen muuttamista; 

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan 

mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden 

hallituksille ja parlamenteille sekä niiden vetoomusvaliokunnille ja oikeusasiamiehille 

tai vastaaville toimivaltaisille elimille. 

 


