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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.2.2019 A8-0024/1

Muudatusettepanek 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et petitsiooniõigus 
võimaldab Euroopa Parlamendil Euroopa 
Liidu kodanike ja elanike muredele 
paremini reageerida;

B. arvestades, et petitsiooniõigust 
tuleb tõhustada, et võimaldada Euroopa 
Parlamendil Euroopa Liidu kodanike ja 
elanike muredele paremini reageerida, 
tagades nende põhiõiguste täieliku kaitse 
ja pakkudes kõigile petitsioonide kaudu 
tõstatatud küsimustele tulemuslikke 
lahendusi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Muudatusettepanek 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et iga petitsiooni 
hinnatakse ja käsitletakse hoolikalt; 
arvestades, et petitsiooni esitajal on õigus 
saada mõistliku aja jooksul ning oma 
emakeeles või petitsiooni esitamiseks 
kasutatud keeles oma petitsiooni kohta 
vastus ning muu hulgas on tal õigus saada 
teada, mida petitsioonikomisjon tema 
petitsiooni vastuvõetavuse kohta otsustas;

C. arvestades, et iga petitsiooni tuleb 
hoolikalt hinnata ja käsitleda; arvestades, 
et petitsiooni esitajal on õigus saada 
viivitamatult, oma emakeeles või 
petitsiooni esitamiseks kasutatud keeles 
oma petitsiooni kohta ammendav vastus 
ning muu hulgas on tal õigus saada teavet 
petitsioonikomisjoni poolt tema petitsiooni 
vastuvõetavuse küsimuses tehtud otsuse 
kohta ning petitsiooni menetlemisel ja 
järeltoimingutes petitsioonikomisjoni 
võetud meetmete kohta; arvestades, et 
petitsiooni esitajate kogemus, mille nad 
saavad oma petitsioonide käsitlemisel, 
mõjutab tugevalt nende suhtumist ELi 
institutsioonidesse ja ELi õiguses 
sätestatud petitsiooniõiguse järgimisse;
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6.2.2019 A8-0024/3

Muudatusettepanek 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et tänu petitsioonidele 
saavad Euroopa Parlament ja teised ELi 
institutsioonid alustada dialoogi 
kodanikega, keda ELi õiguse kohaldamine 
mõjutab; rõhutab vajadust edendada ELi 
õiguse kohaldamisega seotud küsimustes 
ELi institutsioonide ja organite koostööd 
riikide, piirkondade ja kohaliku tasandi 
ametiasutustega; nõuab, et ELi 
institutsioonid ja liikmesriigid edendaksid 
kodanike õigust esitada petitsioone ja tõsta 
üldsuse teadlikkust ELi pädevustest ja 
võimalikest õiguskaitsevahenditest, mida 
Euroopa Parlament petitsioonide 
menetlemise ajal pakub;

2. rõhutab, et tänu petitsioonidele 
saavad Euroopa Parlament ja teised ELi 
institutsioonid alustada dialoogi 
kodanikega, keda ELi õiguse kohaldamine 
mõjutab; rõhutab vajadust edendada ELi 
institutsioonide ja organite koostööd 
riikide, piirkondade ja kohaliku tasandi 
ametiasutustega ELi õiguses esinevate 
puuduste, vastuolude ja lünkadega seotud 
küsimustes ning ELi õiguse rakendamisel, 
et kaitsta täiel määral ja tõhusalt kõigi 
kodanike majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi õigusi; nõuab, et ELi 
institutsioonid ja liikmesriigid edendaksid 
kodanike õigust esitada petitsioone ja tõsta 
üldsuse teadlikkust ELi pädevustest ja 
võimalikest õiguskaitsevahenditest, mida 
Euroopa Parlament petitsioonide 
menetlemise ajal pakub;
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6.2.2019 A8-0024/4

Muudatusettepanek 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust võtta ELi 
institutsioonides, organites ja asutustes 
vastu täielikult demokraatlikud ELi 
juhtimise ja rangemad eetikareeglid, et 
lahendada probleemid, mis on seotud 
läbipaistvuse puudumisega ELi 
otsustusprotsessis, huvide konfliktidega ja 
kõigi eetiliste küsimustega, mis mõjutavad 
petitsiooni esitajate tõstatatud 
küsimustega seotud ELi tasandi 
seadusandlikku protsessi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Muudatusettepanek 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab nelja eri teemadel 
korraldatud avalikku kuulamist: 1. 
veebruaril 2018 koos kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga 
korraldatud kuulamine teemal „Kodanike 
õigused pärast Brexitit“, 21. veebruaril 
2018 koos põhiseaduskomisjoniga 
korraldatud kuulamine teemal „Euroopa 
kodanikualgatus – määruse läbivaatamine“, 
22. märtsil 2018 koos keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga 
korraldatud kuulamine 
„Endokriinfunktsiooni kahjustavate 
kemikaalide mõju rahvatervisele“ ning 9. 
oktoobril 2018 korraldatud kuulamine 
„Puuetega inimeste õigused”; tuletab 
petitsioonikomisjoni liikmetele meelde, kui 
tähtis on osaleda komisjoni tellitud ja 
korraldatavatel avalikel kuulamistel; 
kutsub petitsioonide võrgustikku üles 
esitama Euroopa Parlamendi uuringute ja 
Euroopa parlamendi resolutsioonide jaoks 
ettepanekuid konkreetsete avalike 
kuulamiste ja teemade kohta, mis 
kajastavad sidet käimasoleva 
õigusloomealase töö ja Euroopa 
Parlamendi poliitilise kontrolli volituste 
ning tõsist muret valmistavate küsimuste 
vahel; rõhutab, et petitsioonide võrgustik 
on õige foorum ühiste algatuste 

8. rõhutab nelja eri teemadel 
korraldatud avalikku kuulamist: 1. 
veebruaril 2018 koos kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga 
korraldatud kuulamine teemal „Kodanike 
õigused pärast Brexitit“, 21. veebruaril 
2018 koos põhiseaduskomisjoniga 
korraldatud kuulamine teemal „Euroopa 
kodanikualgatus – määruse läbivaatamine“, 
22. märtsil 2018 koos keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga 
korraldatud kuulamine 
„Endokriinfunktsiooni kahjustavate 
kemikaalide mõju rahvatervisele“ ning 9. 
oktoobril 2018 korraldatud kuulamine 
„Puuetega inimeste õigused”; tuletab 
petitsioonikomisjoni liikmetele meelde, kui 
tähtis on osaleda komisjoni tellitud ja 
korraldatavatel avalikel kuulamistel; peab 
tervitatavaks asjaolu, et 
petitsioonikomisjon esitas Euroopa 
Parlamendi uuringute ja resolutsioonide 
jaoks ettepanekuid konkreetsete avalike 
kuulamiste ja teemade kohta, mis 
kajastasid sidet käimasoleva 
õigusloomealase töö ja Euroopa 
Parlamendi poliitilise kontrolli volituste 
ning Euroopa kodanikele tõsist muret 
valmistavate küsimuste vahel; rõhutab, et 
petitsioonikomisjoni mõju tuleb 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

esitamiseks petitsioonide käsitlemiseks, 
mis võiks väljendada ammendavalt 
Euroopa Parlamendi panust Euroopa 
kodanike petitsioonidesse;

suurendada ja anda talle võimalus esitada 
rohkem algatusi, et parandada Euroopa 
Parlamendi panust petitsioonide kaudu 
väljendatud Euroopa kodanike 
probleemidega tegelemisel;
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Muudatusettepanek 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. usub, et petitsioonide võrgustik 
võimaldab muuta petitsioonikomisjoni 
tegevuse nähtavamaks ja ka teiste 
parlamendikomisjonide töö jaoks 
asjakohasemaks, nii et petitsioone saab 
seadusandlikus töös paremini arvesse 
võtta; kinnitab veel kord oma veendumust, 
et petitsioonide võrgustiku koosolekud on 
parlamendikomisjonide vahelise koostöö 
tugevdamiseks hädavajalikud, kuna 
võimaldavad vahetada teavet ja jagada 
võrgustiku liikmetega parimaid tavasid;

11. usub, et petitsioonikomisjon tuleb 
muuta nähtavamaks ja ka teiste 
parlamendikomisjonide töö jaoks 
asjakohasemaks, nii et petitsioone võetaks 
seadusandlikus töös paremini arvesse; 
kinnitab veel kord oma veendumust, et 
petitsioonikomisjonil peab olema keskne 
roll parlamendikomisjonide vahelise 
koostöö tugevdamisel ning selleks peaks 
ta edendama muu hulgas tõhusamat teabe 
ja parimate tavade vahetamist, et Euroopa 
Parlament saaks paremini reageerida 
kõigile petitsioonides tõstatatud 
küsimustele;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Muudatusettepanek 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. juhib tähelepanu 
petitsioonikomisjoni nimel täiskogule 
esitatud resolutsiooni ettepanekutele 
(esitatud vastavalt kodukorra artikli 128 
lõikele 5 või kodukorra artikli 216 lõikele 
2), eriti resolutsioonile vähemuste kaitse ja 
mittediskrimineerimise kohta ELi 
liikmesriikides1, resolutsioonile tähtajaliste 
töölepingutega seotud ebakindluse ja 
kuritarvituste kaotamist käsitlevatele 
petitsioonidele vastamise kohta2, 
resolutsioonile USA välismaiste kontode 
maksukuulekuse seaduse (FATCA) 
kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja 
eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele3 
ning resolutsioonile Saksa noorsooameti 
(Jugendamt) rolli kohta piiriülestes 
perevaidlustes4;

_________________
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0032.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0242.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0316.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0476.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  
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6.2.2019 A8-0024/8

Muudatusettepanek 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlamendi inimõiguste nädala raames 
vaatas petitsioonikomisjon läbi mitu 
inimõigustega seotud petitsiooni ning 
esitas ajakohastatud uuringu kaasaaitamise 
direktiivi ja ebaseaduslikele rändajatele 
humanitaarabi andmise kriminaliseerimise 
kohta; palub komisjonil teha ettepanek 
muuta nõukogu 28. novembri 2002. aasta 
direktiivi 2002/90/EÜ1 artikli 1 lõiget 2, et 
määrata kindlaks, mida tähendab 
kaasaaitamine lubamatule sisenemisele, 
läbisõidule ja elamisele, et välistada 
humanitaarabi andmise 
kriminaliseerimine piiriületamise, 
läbimise või viibimise juhtudel;

20. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlamendi inimõiguste nädala raames 
vaatas petitsioonikomisjon läbi mitu 
inimõigustega seotud petitsiooni ning 
esitas ajakohastatud uuringu kaasaaitamise 
direktiivi ja ebaseaduslikele rändajatele 
humanitaarabi andmise kriminaliseerimise 
kohta; palub komisjonil kavandada 
tulemuslik ja kestlik ELi rändestrateegia, 
mille eesmärk on tõhustada seaduslikke ja 
ohutuid ELi sisenemise võimalusi, 
automaatset ja kohustuslikku 
varjupaigataotlejate ümberpaigutamist 
kõigi liikmesriikide vahel ning parandada 
kõigi liikmesriikide vahelist koostööd, et 
lahendada tulemuslikumalt tõsiseid 
majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme, 
mis mõjutavad rändajate päritoluriike, ja 
tagada, et nad ei ole sunnitud otsima 
elatusvahendeid mujalt, ebaseadusliku 
rände kaudu;

_________________
1 ELT L 328, 5.12.2002, lk 17.

_________________
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Muudatusettepanek 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. on veendunud, et 
petitsioonikomisjoni sekretariaat käsitleb 
petitsioone tõhusalt ja väga hoolikalt ning 
vastavalt komisjoni suunistele ja 
petitsioonide elutsüklile Euroopa 
Parlamendi haldusüksuses; nõuab 
petitsioonide käsitlemise täiendavat 
uuendamist, võttes arvesse viimaseid 
tehnoloogiaarendusi, et muuta kogu 
protsess Euroopa kodanike jaoks 
selgemaks ja läbipaistvamaks;

21. on veendunud, et 
petitsioonikomisjoni sekretariaadile tuleb 
anda vajalikud vahendid selleks, et 
käsitleda petitsioone tõhusamalt ja 
hoolikamalt vastavalt komisjoni 
suunistele; nõuab petitsioonide käsitlemise 
täiendavat uuendamist, võttes arvesse 
viimaseid tehnoloogiaarendusi, et muuta 
kogu protsess Euroopa kodanike jaoks 
selgemaks ja läbipaistvamaks;

Or. en


