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7.12.2016 A8-0366/3 

Predlog spremembe  3 

Pál Csáky 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je bilo leta 2015 483 označenih za 

nedopustne in še vedno v veliki meri ni 

jasno, za katera področja je EU pristojna, 

kar je razvidno iz velikega števila prejetih 

nedopustnih peticij (33,8 %); ker bi bilo 

treba za izboljšanje tega položaja 

spodbujati in izboljšati komunikacijo z 

državljani ter razložiti različna področja 

pristojnosti – na evropski, nacionalni in 

lokalni ravni; 

D. ker je bilo leta 2015 483 označenih za 

nedopustne in še vedno v veliki meri ni 

jasno, za katera področja je EU pristojna, 

kar je razvidno iz velikega števila prejetih 

nedopustnih peticij (33,8 %); ker je zlasti v 

interesu dopustnih in utemeljenih peticij 

potrebno, da Odbora za peticije ne 

bremenijo predolge obravnave 

nedopustnih ali neutemeljenih peticij; ker 

bi bilo treba za izboljšanje tega položaja 

spodbujati in izboljšati komunikacijo z 

državljani ter razložiti različna področja 

pristojnosti – na evropski, nacionalni in 

lokalni ravni; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Pál Csáky 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava S 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

S. ker je bila sprejeta posebna metoda za 

obravnavo peticij na temo dobrobiti otrok, 

17. septembra 2015 pa je bila na to temo 

ustanovljena posebna delovna skupina, pri 

čemer je bila Eleonora Evi izvoljena za 

njeno predsednico; 

S. ker je bila sprejeta posebna metoda za 

obravnavo peticij na temo dobrobiti otrok, 

17. septembra 2015 pa je bila na to temo 

ustanovljena posebna delovna skupina; 

poudarja, da morajo imeti delovne 

skupine jasen mandant, da bi zagotovile 

oprijemljive rezultate in preprečile 

neupravičene zamude pri obravnavi 

peticij; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Pál Csáky 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da ima Odbor za peticije 

priložnost, da vzpostavlja iskren in koristen 

dialog z državljani ter da tesneje poveže 

institucije EU in njene državljane, kar je 

izjemen izziv; ugotavlja, da bi moral s tem 

prispevati k spodbujanju participativne 

demokracije; meni, da je za uresničitev 

tega namena bistveno, da se zagotovi 

ustrezen odziv na peticije, tako v časovnem 

smislu kot z vidika kakovosti odgovorov; 

3. poudarja, da ima Odbor za peticije 

priložnost, da vzpostavlja iskren in koristen 

dialog z državljani ter da tesneje poveže 

institucije EU in njene državljane, kar je 

izjemen izziv; ugotavlja, da bi moral s tem 

prispevati k spodbujanju participativne 

demokracije; meni, da je za uresničitev 

tega namena bistveno, da se zagotovi 

ustrezen odziv na peticije, tako v časovnem 

smislu kot z vidika kakovosti odgovorov, 

in sicer na podlagi spremenjenega 

upravnega postopka za peticije, v skladu s 

katerim se morajo dopustne peticije 

obravnavati, vlagatelje pa je treba 

obvestiti devet mesecev po prejemu 

peticije; 

Or. en 
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Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. želi opomniti, da je treba spoštovati 

enako in sorazmerno zastopanost 

narodnosti vlagateljev v javnih razpravah v 

odboru; meni, da bi bilo treba spodbujati 

ustrezno in pravično zastopanost vseh 

držav članic v javnih razpravah odbora, s 

čimer bi okrepili njegovo evropsko 

razsežnost; 

4. želi opomniti, da je treba spoštovati 

enako in sorazmerno zastopanost 

narodnosti vlagateljev v javnih razpravah v 

odboru; meni, da bi bilo treba spodbujati 

ustrezno in pravično zastopanost vseh 

držav članic v javnih razpravah odbora, s 

čimer bi okrepili njegovo evropsko 

razsežnost; poudarja, da mora Odbor za 

peticije vse peticije obravnavati kot enako 

pomembne in objektivno; poudarja tudi, 

da peticije v zvezi z volilno kampanjo v 

posamezni državi članici ne smejo biti 

obravnavane po nujnem postopku in 

dodane na dnevni red odbora; 

Or. en 
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Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je zadovoljen, da se je v letu 2015 

skrajšal čas obravnave peticij, vendar meni, 

da je treba sekretariatu Odbora za peticije 

nemudoma dodeliti več tehničnih in 

kadrovskih virov, da bi zagotovili skrbno 

in kakovostno obravnavo peticij v še 

krajšem času; 

7. je zadovoljen, da se je v letu 2015 

skrajšal čas obravnave peticij, vendar meni, 

da je treba sekretariatu Odbora za peticije 

nujno dodeliti več tehničnih sredstev; 

poziva k digitalizaciji obravnave peticij, 

zlasti z uvedbo novih informacij in 

komunikacijskih tehnologij, da se 

zagotovi učinkovita in pravočasna 

obravnava ter čim boljša uporaba 

kadrovskih virov, ki so na voljo, obenem 

pa je treba ohraniti pravico državljanov, 

da peticije pošiljajo po navadni pošti; 

Or. en 

 

 


