
 

AM\1112059SL.docx  PE596.602v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2016 A8-0366/8 

Predlog spremembe  8 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

14. septembra 2011 o 27. letnemu 

poročilu o spremljanju uporabe prava 

Evropske unije (2009)1, zlasti odstavkov 1, 

23 in 32, 

1 UL C 51E, 22.2.2013, str. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Predlog spremembe  9 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker so bile peticije državljanov v 

letu 2015 obravnavane hitreje in 

učinkoviteje, poleg tega se je tudi skrajšal 

čas pošiljanja dopisov vlagateljem peticij, 

za kar se je izjemno prizadeval sekretariat; 

Q. ker je bilo v letu 2015 vloženih pol 

manj peticij, zato so se lahko vložene 

peticije obravnavale hitreje in učinkoviteje 

in se je tudi skrajšal čas pošiljanja dopisov 

vlagateljem peticij, za kar si je izjemno 

prizadeval tudi sekretariat; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Predlog spremembe  10 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava V 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

V. ker so peticije državljanov zadevale tudi 

področje pravosodja in pravosodnega 

sodelovanja, pri čemer je Komisija v enem 

primeru na podlagi peticije vzpostavila 

dvostranski dialog z državo članico glede 

omejitev spremembe imena po poroki; 

V. ker so peticije državljanov zadevale tudi 

področje pravosodja in pravosodnega 

sodelovanja, ki je bilo za varstvom okolja 

področje z drugim največjim številom 

vloženih peticij (172 ali 7,5 % vseh 

peticij); ker je Komisija v enem primeru na 

podlagi peticije vzpostavila dvostranski 

dialog z državo članico glede omejitev 

spremembe imena po poroki; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Predlog spremembe  11 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Recital AG 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AG. ker so za zagotovitev pravilnega 

izvajanja zakonodaje EU v državah 

članicah v prvi vrsti pristojna nacionalna 

sodišča; ker je v zvezi s tem postopek 

predhodnega odločanja Sodišča Evropskih 

skupnosti za nacionalna sodišča koristno 

orodje; ker se ta postopek v nekaterih 

državah članicah malo oziroma sploh ne 

uporablja; ker so peticije alternativno in 

neodvisno sredstvo za preiskave in 

preverjanje skladnosti z zakonodajo EU, 

zato se ta dva alternativna postopka ne bi 

smela medsebojno izključevati; 

AG. ker so za zagotovitev pravilnega 

izvajanja zakonodaje EU v državah 

članicah v prvi vrsti pristojna nacionalna 

sodišča; ker je v zvezi s tem postopek 

predhodnega odločanja Sodišča Evropskih 

skupnosti za nacionalna sodišča koristno 

orodje; ker se ta postopek v nekaterih 

državah članicah malo oziroma sploh ne 

uporablja; ker ta primarna odgovornost 

nikakor ne izključuje bolj proaktivne 

vloge Komisije kot varuhinje Pogodb pri 

zagotavljanju skladnosti s pravom EU; ker 

so peticije alternativno in neodvisno 

sredstvo za preiskave in preverjanje 

skladnosti z zakonodajo EU, zato se ta dva 

alternativna postopka ne bi smela 

medsebojno izključevati; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Predlog spremembe  12 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. se ne strinja s čedalje pogostejšo 

razlago Komisije v zvezi z  27. letnim 

poročilom Parlamenta o spremljanju 

uporabe prava Evropske unije (2009), na 

podlagi katere naj bi lahko zaključila 

zadeve, za katere še ni bil sprejet uradni 

ukrep za sprožitev postopka za 

ugotavljanje kršitev, ali prekinila tekoče 

postopke za ugotavljanje kršitev v zadevah 

pred nacionalnimi sodišči; ponovno 

potrjuje prvotni duh omenjenega poročila, 

v katerem Parlament od Komisije zahteva, 

da pospeši prizadevanja za zagotovitev 

doslednega izvajanja zakonodaje EU v 

okviru svojih zmogljivosti, in sicer z 

uporabo mehanizmov za ugotavljanje 

kršitev neodvisno od tekočih sodnih 

postopkov na nacionalni ravni; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Predlog spremembe  13 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. meni, da je bistveno okrepiti 

sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in 

njihovimi pristojnimi odbori ter vladami 

držav članic, predvsem za zagotovitev, da 

bodo ustrezni in pristojni organi peticijo 

obravnavali; ponovno poziva k 

vzpostavitvi strukturiranega dialoga z 

državami članicami v obliki rednih srečanj 

z ustreznimi odbori nacionalnih 

parlamentov; pozdravlja udeležbo 

delegacije odbora za peticije nemškega 

Bundestaga na seji Odbora za peticije 

4. maja 2015; spodbuja predstavnike držav 

članic ter ustreznih lokalnih in/ali 

regionalnih organov k udeležbi na sejah 

Odbora za peticije; ponovno poudarja, da 

se morajo sej in predstavitev Odbora za 

peticije udeležiti predstavniki Sveta in 

Komisije; 

14. meni, da je bistveno okrepiti 

sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in 

njihovimi pristojnimi odbori ter vladami 

držav članic, predvsem za zagotovitev, da 

bodo ustrezni in pristojni organi peticijo 

obravnavali; ponovno poziva k 

vzpostavitvi strukturiranega dialoga z 

državami članicami v obliki rednih srečanj 

z ustreznimi odbori nacionalnih 

parlamentov; pozdravlja udeležbo 

delegacije odbora za peticije nemškega 

Bundestaga na seji Odbora za peticije 

4. maja 2015; upa, da bo lahko takšen 

dialog prispeval k tesnemu sodelovanju 

pri iskanju učinkovitih rešitev v zadevah, 

ki so predmet številnih peticij, kot so 

peticije o nemškem družinskem sodišču 

(Jugendamt); spodbuja predstavnike držav 

članic ter ustreznih lokalnih in/ali 

regionalnih organov k udeležbi na sejah 

Odbora za peticije; ponovno poudarja, da 

se morajo sej in predstavitev Odbora za 

peticije udeležiti predstavniki Sveta in 

Komisije; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Predlog spremembe  14 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. ugotavlja, da Evropska komisija 

restriktivno in ozko razlaga člen 51(1) 

Listine EU o temeljnih pravicah, ki med 

drugim določa, da se listina uporablja za 

države članice samo, ko izvajajo pravo 

Unije; ugotavlja, da člen 51(2) Listine 

določa, da Listina „ne razširja področja 

uporabe prava Unije preko pristojnosti 

Unije“; poziva k širši razlagi področja 

uporabe Listine in k ponovni oceni 

pomembnosti tega člena v prihodnjih 

revizijah Listine in Pogodb; poudarja, da 

državam članicam nič ne preprečuje, da bi 

določbe Listine dosledno izvajale v svojih 

nacionalnih zakonodajah, s čimer bi 

zagotovile varstvo temeljnih pravic svojih 

državljanov vzporedno z izvajanjem prava 

Unije, in jih želi opomniti, da jih 

zavezujejo tudi druge mednarodne 

obveznosti; 

18. ugotavlja, da Evropska komisija 

restriktivno in ozko razlaga člen 51(1) 

Listine EU o temeljnih pravicah, ki med 

drugim določa, da se listina uporablja za 

države članice samo, ko izvajajo pravo 

Unije; ugotavlja, da člen 51(2) Listine 

določa, da Listina „ne razširja področja 

uporabe prava Unije preko pristojnosti 

Unije“; želi opomniti, da pričakovanja 

državljanov pogosto presegajo Listino, ter 

poziva Komisijo, naj razmisli o novem 

pristopu, ki bo bolj v skladu s temi 

pričakovanji; poziva k širši razlagi 

področja uporabe Listine in k ponovni 

oceni pomembnosti tega člena v prihodnjih 

revizijah Listine in Pogodb; poudarja, da 

državam članicam nič ne preprečuje, da bi 

določbe Listine dosledno izvajale v svojih 

nacionalnih zakonodajah, s čimer bi 

zagotovile varstvo temeljnih pravic svojih 

državljanov vzporedno z izvajanjem prava 

Unije, in jih želi opomniti, da jih 

zavezujejo tudi druge mednarodne 

obveznosti; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Predlog spremembe  15 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  24a. obžaluje, da je Komisija v odgovorih 

na peticije o različnih vidikih dobrobiti 

živali uporabila zelo restriktiven pristop k 

razlagi svojih pristojnosti v skladu s 

členom 13 PDEU; poziva Komisijo, naj 

ponovno razmisli o svojem sedanjem 

pristopu in dodatno prouči svojo pravno 

podlago, da bi prispevala k zagotovitvi 

boljšega varstva pravic živali na celotnem 

ozemlju EU; 

Or. en 

 

 


