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6.2.2019 A8-0024/1

Predlog spremembe 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker pravica do peticije povečuje 
odzivnost Evropskega parlamenta v 
razmerju do državljanov in prebivalcev 
Evropske unije;

B. ker je treba pravico do peticije 
okrepiti, da bi povečali odzivnost 
Evropskega parlamenta v razmerju do 
državljanov in prebivalcev Evropske unije, 
kar bi zagotovilo popolno varstvo njihovih 
temeljnih pravic in učinkovite rešitve za 
vsa vprašanja, izražena prek peticij;
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6.2.2019 A8-0024/2

Predlog spremembe 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je vsaka peticija skrbno 
ocenjena in obravnavana; ker ima vsak 
vlagatelj pravico prejeti odgovor in 
informacijo o odločitvi o dopustnosti, ki jo 
sprejme Odbor za peticije, v razumnem 
roku ter v svojem jeziku ali v jeziku, ki se 
uporablja v peticiji;

C. ker mora biti vsaka peticija skrbno 
ocenjena in obravnavana; ker ima vsak 
vlagatelj pravico nemudoma in v svojem 
jeziku ali v jeziku, ki se uporablja v 
peticiji, prejeti izčrpen odgovor in 
informacijo o odločitvi o dopustnosti, ki jo 
sprejme Odbor za peticije, ter o ukrepih, ki 
jih ta sprejme med obdelavo in nadaljnjo 
obravnavo peticije; ker lahko izkušnje 
vlagateljev peticij s sprejetjem njihovih 
peticij bistveno vplivajo na izoblikovanje 
njihovega mnenja o institucijah EU in 
spoštovanju pravice do peticije, določene s 
pravom EU;
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6.2.2019 A8-0024/3

Predlog spremembe 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da peticije dajejo 
Evropskemu parlamentu in drugim 
institucijam EU priložnost, da začnejo 
dialog z državljani EU, ki jih zadeva 
izvrševanje prava EU; poudarja, da je treba 
spodbujati sodelovanje institucij in 
organov EU ter nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih organov pri vprašanjih, povezanih 
z izvrševanjem prava EU; poziva 
institucije in države članice EU, naj 
spodbujajo pravico državljanov do 
vlaganja peticij in javnost ozaveščajo o 
pristojnostih in možnih pravnih 
instrumentih EU, ki jih Evropski parlament 
lahko zagotovi med obravnavo peticij;

2. poudarja, da peticije dajejo 
Evropskemu parlamentu in drugim 
institucijam EU priložnost, da začnejo 
dialog z državljani EU, ki jih zadeva 
izvrševanje prava EU; poudarja, da je treba 
spodbujati sodelovanje institucij in 
organov EU ter nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih organov pri vprašanjih, povezanih 
s pomanjkljivostmi, nedoslednostmi in 
vrzelmi v pravu EU in njegovem izvajanju, 
da bi v celoti in učinkovito zaščitili 
gospodarske, socialne in kulturne pravice 
vseh državljanov; poziva institucije in 
države članice EU, naj spodbujajo pravico 
državljanov do vlaganja peticij in javnost 
ozaveščajo o pristojnostih in možnih 
pravnih instrumentih EU, ki jih Evropski 
parlament lahko zagotovi med obravnavo 
peticij;
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6.2.2019 A8-0024/4

Predlog spremembe 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba sprejeti 
popolnoma demokratično upravljanje EU 
in strožja etična pravila v institucijah, 
organih in agencijah EU, da bi odpravili 
nezadostno preglednost v postopku 
odločanja EU, navzkrižja interesov in vsa 
etična vprašanja, ki vplivajo na 
zakonodajni postopek na ravni EU v zvezi 
z vprašanji vlagateljev peticij;
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6.2.2019 A8-0024/5

Predlog spremembe 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja na štiri javne predstavitve 
o različnih temah, in sicer o pravicah 
državljanov po izstopu Združenega 
kraljestva iz EU skupaj z Odborom za 
državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve ter Odborom za 
zaposlovanje in socialne zadeve dne 
1. februarja 2018, o evropski državljanski 
pobudi – revizija uredbe skupaj z Odborom 
za ustavne zadeve dne 21. februarja 2018, 
o vplivu endokrinih motilcev na javno 
zdravje skupaj z Odborom za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane dne 
22. marca 2018 ter o pravicah invalidov 
dne 9. oktobra 2018; ponovno opozarja 
člane odbora, da je pomembno 
prisostvovati javnim obravnavam, ki jih 
zahteva in organizira odbor; poziva mrežo 
za peticije, naj predlaga posebne javne 
predstavitve in teme za študije in resolucije 
Evropskega parlamenta, ki bodo odražale 
povezavo med tekočim zakonodajnim 
delom ter pristojnostmi Evropskega 
parlamenta za politični nadzor in peticijami 
o temah, ki so za državljane zelo 
pomembne; poudarja, da je mreža za 
peticije pravi forum za predlaganje 
skupnih pobud, ki naj se obravnavajo kot 
peticije, s čimer bi lahko izčrpno izrazili 
prispevek Parlamenta k peticijam 
evropskih državljanov;

8. opozarja na štiri javne predstavitve 
o različnih temah, in sicer o pravicah 
državljanov po izstopu Združenega 
kraljestva iz EU skupaj z Odborom za 
državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve ter Odborom za 
zaposlovanje in socialne zadeve dne 
1. februarja 2018, o evropski državljanski 
pobudi – revizija uredbe skupaj z Odborom 
za ustavne zadeve dne 21. februarja 2018, 
o vplivu endokrinih motilcev na javno 
zdravje skupaj z Odborom za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane dne 
22. marca 2018 ter o pravicah invalidov 
dne 9. oktobra 2018; ponovno opozarja 
člane odbora, da je pomembno 
prisostvovati javnim obravnavam, ki jih 
zahteva in organizira odbor; pozdravlja, da 
je Odbor za peticije pripravil posebne 
javne predstavitve in teme za študije in 
resolucije Evropskega parlamenta, ki so 
odražale povezavo med tekočim 
zakonodajnim delom ter pristojnostmi 
Evropskega parlamenta za politični nadzor 
in peticijami o temah, ki so za državljane 
zelo pomembne; poudarja, da je treba 
okrepiti Odbor za peticije in mu dati 
priložnost, da predstavi več pobud, da bi 
izboljšal prispevek Parlamenta k 
odpravljanju težav evropskih državljanov, 
izraženih v peticijah;
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6.2.2019 A8-0024/6

Predlog spremembe 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. verjame, da je mreža za peticije 
sredstvo, s katerim lahko Odbor za peticije 
postane bolj prepoznaven in pomemben pri 
delu drugih odborov Parlamenta, tako da se 
peticije bolj upoštevajo pri zakonodajnem 
delu; ponovno izraža prepričanje, da so 
srečanja mreže za peticije bistvena za 
krepitev sodelovanja med parlamentarnimi 
odbori z izmenjavo informacij in najboljših 
praks med člani mreže;

11. verjame, da mora Odbor za peticije 
postati bolj prepoznaven in pomemben pri 
delu drugih odborov Parlamenta, tako da se 
peticije bolj upoštevajo pri zakonodajnem 
delu; ponovno izraža prepričanje, da mora 
imeti Odbor za peticije osrednjo vlogo pri 
krepitvi sodelovanja med parlamentarnimi 
odbori, med drugim s spodbujanjem bolj 
učinkovite izmenjave informacij in 
najboljših praks, da se izboljša odzivnost 
Parlamenta na vsa vprašanja, zastavljena 
v peticijah;
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6.2.2019 A8-0024/7

Predlog spremembe 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na predloge resolucij v 
skladu s členom 128 (5) ali členom 216 (2) 
v imenu odbora, ki so bile sprejete na 
plenarnem zasedanju, zlasti o varstvu in 
nediskriminaciji manjšin v državah 
članicah EU2, o odzivanju na peticije o 
obravnavi prekarnosti in zlorabi pogodb o 
zaposlitvi za določen čas3, o škodljivih 
učinkih zakona o spoštovanju davčnih 
predpisov v zvezi z računi v tujini 
(FATCA) na državljane EU in zlasti na 
naključne Američane4 ter na vlogo 
nemškega urada za zaščito otrok 
(Jugendamt) pri čezmejnih družinskih 
sporih5;

_________________
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0032.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0242.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0316.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0476.

13. opozarja na predloge resolucij v 
skladu s členom 128(5) ali členom 216(2) v 
imenu odbora, ki so bile sprejete na 
plenarnem zasedanju, zlasti o varstvu in 
nediskriminaciji manjšin v državah 
članicah EU2, o odzivanju na peticije o 
obravnavi prekarnosti in zlorabi pogodb o 
zaposlitvi za določen čas3, o škodljivih 
učinkih zakona o spoštovanju davčnih 
predpisov v zvezi z računi v tujini 
(FATCA) na državljane EU in zlasti na 
naključne Američane4 ter na vlogo 
nemškega urada za mlade (Jugendamt) pri 
čezmejnih družinskih sporih5;

_________________
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0032.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0242.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0316.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0476.
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6.2.2019 A8-0024/8

Predlog spremembe 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da je Odbor za peticije v 
okviru tedna človekovih pravic Parlamenta 
obravnaval več peticij v zvezi z vprašanji 
človekovih pravic in predstavil 
posodobljeno študijo direktive o pomoči in 
inkriminacije humanitarne pomoči 
migrantom brez urejenega statusa; poziva 
Komisijo, naj predlaga spremembo člena 
1(2) Direktive Sveta 2002/90/ES z dne 28. 
novembra 2002, da bi opredelili pomoč pri 
nedovoljenem vstopu, tranzitu in 
prebivanju12, z namenom uvedbe obvezne 
izjeme od kaznivosti za humanitarno 
pomoč v primerih vstopa, tranzita ali 
bivanja;

20. poudarja, da je Odbor za peticije v 
okviru tedna človekovih pravic Parlamenta 
obravnaval več peticij v zvezi z vprašanji 
človekovih pravic in predstavil 
posodobljeno študijo direktive o pomoči in 
inkriminacije humanitarne pomoči 
migrantom brez urejenega statusa; poziva 
Komisijo, naj predlaga učinkovito in 
trajnostno strategijo EU za migracije, 
namenjeno krepitvi zakonitih in varnih 
poti v EU, samodejni in obvezni 
premestitvi prosilcev za azil med vsemi 
državami članicami ter izboljšanju 
sodelovanja med vsemi državami 
članicami, da bi učinkoviteje obravnavali 
resne gospodarske in socialne težave, ki 
pestijo države izvora migrantov, kar bi 
zagotovilo, da jim načinov preživljanja ne 
bi bilo treba iskati drugje prek 
nedovoljenih migracij;

_________________
12 UL L 328, 5.12.2002, str. 17.

_________________
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6.2.2019 A8-0024/9

Predlog spremembe 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
(2018/2280(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je prepričan, da sekretariat Odbora 
za peticije obravnava peticije učinkovito in 
zelo skrbno v skladu s smernicami odbora 
in potekom obravnave peticij v upravi 
Evropskega parlamenta; poziva k 
nadaljnjim inovacijam pri obravnavi peticij 
ob upoštevanju nedavnega tehnološkega 
razvoja, da bi celotni postopek za evropske 
državljane postal jasnejši in preglednejši;

21. je prepričan, da je treba 
sekretariatu Odbora za peticije zagotoviti 
potrebna sredstva za učinkovitejše in 
skrbnejše obravnavanje peticij v skladu s 
smernicami odbora; poziva k nadaljnjim 
inovacijam pri obravnavi peticij ob 
upoštevanju nedavnega tehnološkega 
razvoja, da bi celotni postopek za evropske 
državljane postal jasnejši in preglednejši;
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