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5.12.2018 A8-0404/4 

Predlog spremembe  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 

(2018/2104(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker je dejavna udeležba možna le 

ob demokratičnem in preglednem 

postopku, ki Parlamentu in Odboru za 

peticije omogoča, da svoje delo predstavita 

na državljanom prijazen in smiseln način; 

ker si je za to treba zadati cilj stalnega 

izboljševanja v sodelovanju z vlagatelji 
peticij ter s pomočjo vodenja evidence in 

med drugim izkoriščanja prednosti, ki jih 

prinaša nov tehnološki razvoj, pa tudi v 

sodelovanju z drugimi zainteresiranimi 

državljani in rezidenti, kot so podporniki 

peticij na spletnem portalu za peticije; 

J. ker se lahko učinkovitejša dejavna 

udeležba državljanov ovrednoti le v okviru 

popolnoma demokratičnega upravljanja 

na ravni EU, ki zagotavlja popolno 

preglednost, učinkovito varstvo temeljnih 

pravic, neposredno vključevanje 

državljanov v proces sprejemanja 

odločitev in vključitev tematik, ki so jih 

predlagali državljani, v politično agendo 

EU; ker popolnoma demokratično in 

pregledno upravljanje Parlamentu in 

Odboru za peticije omogoča tudi, da svoje 

delo predstavita državljanom na bolj 

dostopen in razumljiv način; ker je treba 

sodelovanje z vlagatelji peticij in drugimi 

zainteresiranimi državljani in rezidenti, 

kot so podporniki peticij, stalno 

izboljševati prek spletnega portala za 

peticije s pomočjo vodenja evidence in 

med drugim izkoriščanja prednosti, ki jih 

prinaša nov tehnološki razvoj; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Predlog spremembe  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 

(2018/2104(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

U. ker Odbor za peticije meni, da je 

evropska državljanska pobuda pomemben 

instrument neposredne in participativne 

demokracije, ki bi morala državljanom 

omogočati, če jo vzamemo resno, dejavno 

sodelovanje pri oblikovanju evropskih 

politik in zakonodaje; 

U. ker Odbor za peticije meni, da je 

evropska državljanska pobuda pomemben 

instrument neposredne in participativne 

demokracije; ker je treba državljanom 

omogočiti, da prek evropske državljanske 

pobude bolj dejavno sodelujejo pri 

oblikovanju evropskih politik in 

zakonodaje, zato je treba pregledati 

sedanje pogodbe EU ter zagotoviti 

zakonodajno ukrepanje v zvezi z 

uspešnimi pobudami evropskih 

državljanov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Predlog spremembe  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 

(2018/2104(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. opozarja, da so peticije tako 

priložnost kot izziv za Parlament in druge 

institucije EU, saj omogočajo vzpostavitev 

neposrednega dialoga z državljani in 

rezidenti EU, zlasti v primerih, ko jih 

izvajanje zakonodaje EU osebno zadeva in 

potrebujejo učinkovito in delujoče pravno 

sredstvo; 

2. opozarja, da so peticije tako 

priložnost kot izziv za Parlament in druge 

institucije EU, saj omogočajo vzpostavitev 

neposrednega dialoga z državljani in 

rezidenti EU, zlasti v primerih, ko jih 

izvajanje zakonodaje EU osebno zadeva in 

potrebujejo učinkovito in delujoče pravno 

sredstvo; poudarja, da morajo institucije 

EU in države članice v okviru svojih 

pristojnosti, storiti vse, kar je v njihovi 

moči, za takojšnjo in učinkovito rešitev 

težav, ki jih izpostavijo vlagatelji peticij; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Predlog spremembe  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 

(2018/2104(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja pomen ozaveščanja s 

stalno javno razpravo in obsežnejšimi 

informacijami o dejanskih pristojnostih 

EU, njenem delovanju in potrebi po 

izboljšavah v prihodnosti, da bodo 

državljani in rezidenti dobro obveščeni o 

ravneh, na katerih se sprejemajo 

odločitve, in bodo lahko sodelovali v 

razpravah o morebitnih reformah ter da bi 

se preprečil pojav, ko nekatere 

neodgovorne države članice za odločitve 

krivijo Bruselj; meni, da bi se z obširnejšo 

javno razpravo o EU, boljšo obveščenostjo 

in poučenostjo ter natančnim poročanjem 

medijev zmanjšalo število nedopustnih 

peticij, saj bi bili državljani in rezidenti 

bolje seznanjeni s pristojnostmi EU; 

ugotavlja, da ima lahko tema nedopustne 

peticije pomembno vlogo pri oblikovanju 

politik, čeprav ne sodi na področje 

delovanja odbora; 

3. poudarja pomen stalne javne 

razprave in obsežnejših informacij o 

dejanskih pristojnostih EU, njenem 

delovanju in prihodnosti, da se okrepi 

zavest o tem, da je nujno treba na ravni 

EU sprejeti popolnoma demokratično 

upravljanje, ki naj zagotovi popolno 

preglednost, učinkovito varstvo temeljnih 

pravic, neposredno vključevanje 

državljanov v proces odločanja ter 

vključitev tematik, ki so jih predlagali 

državljani, v politično agendo EU; meni, 
da morajo biti državljani in rezidenti 

neposredno in dejavno vključeni v 

razprave in postopke odločanja o 

morebitnih reformah; meni, da bi se z 

obširnejšo javno razpravo o EU, boljšo 

obveščenostjo in poučenostjo ter 

natančnim poročanjem medijev državljani 

boljše seznanili s pravico do naslavljanja 
peticij na Evropski parlament ter izboljšali 

poznavanje pristojnosti EU in težav, s 

katerimi se srečuje; ugotavlja, da ima 

lahko tema nedopustne peticije pomembno 

vlogo pri oblikovanju politik, čeprav ne 

sodi na področje delovanja odbora; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Predlog spremembe  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 

(2018/2104(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poudarja, da bi morala biti evropska 

državljanska pobuda pregledna in 

učinkovita, da bi bila lahko pomemben 

instrument dejavnega državljanstva in 

udeležbe javnosti; obžaluje, da v 

preteklosti temu ni bilo tako in da uspešne 

pobude niso obrodile konkretnih 

zakonodajnih rezultatov; je seznanjen s 

predlogom Komisije za revizijo Uredbe 

(EU) št. 211/2011 o evropski državljanski 

pobudi16, objavljenim 13. septembra 2017; 

opozarja na zadnjo uspešno vloženo 

državljansko pobudo „Prepovejmo glifosat 

ter obvarujmo ljudi in okolje pred 

strupenimi pesticidi“; opozarja na javno 

predstavitev o tej pobudi v Parlamentu 

20. novembra 2017; pričakuje, da bo 

Komisija ustrezno ukrepala v zvezi z 

njeno vsebino; potrjuje zavezanost Odbora 

za peticije, da bo proaktivno sodeloval pri 

pripravi javnih predstavitev za uspešne 

pobude; se zavezuje, da bo dal na 

institucionalni ravni prednost učinkovitosti 

v participativnem postopku in 

zagotavljanju ustreznega nadaljnjega 

zakonodajnega ukrepanja; 

__________________________ 

16 UL L 65, 11.3.2011, str. 1. 

26. poudarja, da bi morala biti evropska 

državljanska pobuda pregledna in 

učinkovita; poudarja, da je treba 

pregledati veljavni Pogodbi EU, da bi 

evropska državljanska pobuda postala 
pomemben instrument za učinkovito 

spodbujanje dejavnega državljanstva in 

udeležbe javnosti ter zagotoviti 

zakonodajno ukrepanje v zvezi z 

uspešnimi evropskimi državljanskimi 

pobudami; obžaluje, da v preteklosti temu 

ni bilo tako in da uspešne pobude niso 

obrodile konkretnih zakonodajnih 

rezultatov; je seznanjen s predlogom 

Komisije za revizijo Uredbe (EU) št. 

211/2011 o evropski državljanski pobudi16, 

objavljenim 13. septembra 2017; opozarja 

na zadnjo uspešno vloženo državljansko 

pobudo „Prepovejmo glifosat ter 

obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi 

pesticidi“; opozarja na javno predstavitev o 

tej pobudi v Parlamentu 

20. novembra 2017; globoko obžaluje, da 

Komisija ni zagotovila popolnoma 

preglednega, nepristranskega in 

natančnega zbiranja, pregleda in objave 

znanstvenih dokazov, uporabljenih v 

postopku, ki je privedel do obnovitve 

odobritve glifosata; potrjuje zavezanost 

Odbora za peticije, da bo proaktivno 

sodeloval pri pripravi javnih predstavitev 
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za uspešne pobude; se zavezuje, da bo dal 

na institucionalni ravni prednost 

učinkovitosti v participativnem postopku in 

zagotavljanju ustreznega nadaljnjega 

zakonodajnega ukrepanja; 

__________________________ 

16 UL L 65, 11.3.2011, str. 1. 

Or. en 

 

 


