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Prijedlog rezolucije
Stavak 16.

Prijedlog rezolucije Izmjena

16. podsjeća da je Odbor za predstavke 
usvojio mišljenja priložena izvješćima 
Parlamenta o širokom rasponu pitanja koja 
su postavljena u predstavkama, uključujući 
o praćenju primjene prava EU-a u 2016.6, o 
koordinaciji sustava socijalne sigurnosti7, o 
europskoj građanskoj inicijativi8, o 
izvješću o provedbi u pogledu 
Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom 
prijevoza u EU-u i izvan njega9, o 
prijedlogu izmjene Odluke Parlamenta 
94/262/EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o 
propisima i općim uvjetima koji određuju 
obnašanje dužnosti Europskog 
ombudsmana10, i o provedbi odredbi 
Ugovora koje se odnose na građanstvo EU-
a11; naglašava da je od početka ovog 
parlamentarnog saziva Odbor za 
predstavke dao više mišljenja o aktualnim 
europskim zakonodavnim tekstovima;

16. podsjeća da je Odbor za predstavke 
usvojio mišljenja priložena izvješćima 
Parlamenta o širokom rasponu pitanja koja 
su postavljena u predstavkama, uključujući 
o praćenju primjene prava EU-a u 2016.6, o 
koordinaciji sustava socijalne sigurnosti7, o 
europskoj građanskoj inicijativi8, o 
izvješću o provedbi u pogledu 
Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom 
prijevoza u EU-u i izvan njega9, o 
prijedlogu izmjene Odluke Parlamenta 
94/262/EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o 
propisima i općim uvjetima koji određuju 
obnašanje dužnosti Europskog 
ombudsmana10, i o provedbi odredbi 
Ugovora koje se odnose na građanstvo EU-
a11; naglašava da je od početka ovog 
parlamentarnog saziva Odbor za 
predstavke dao više mišljenja o aktualnim 
europskim zakonodavnim tekstovima; 
ističe važnost pružanja obrazloženja za 
amandmane te, koliko god je to moguće, 
izravnog upućivanja na predstavke 
građana;

_________________
6 Mišljenje usvojeno 21. ožujka 2018.
7 Mišljenje usvojeno 24. travnja 2018.
8 Mišljenje usvojeno 16. svibnja 2018.
9 Mišljenje usvojeno 9. listopada 2018.

_________________
6 Mišljenje usvojeno 21. ožujka 2018.
7 Mišljenje usvojeno 24. travnja 2018.
8 Mišljenje usvojeno 16. svibnja 2018.
9 Mišljenje usvojeno 9. listopada 2018.
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10 Mišljenje usvojeno 21. studenog 2018.
11 Mišljenje usvojeno 21. studenog 2018.

10 Mišljenje usvojeno 21. studenog 2018.
11 Mišljenje usvojeno 21. studenog 2018.
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Prijedlog rezolucije
Stavak 21.

Prijedlog rezolucije Izmjena

21. uvjeren je da Tajništvo Odbora za 
predstavke obrađuje predstavke učinkovito 
i s velikom pažnjom, u skladu sa 
smjernicama Odbora i ciklusom obrade 
predstavki u upravi Europskog parlamenta; 
poziva na dodatne inovacije u obradi 
predstavki, pri čemu treba voditi računa o 
najnovijim tehnološkim dostignućima kako 
bi cijeli postupak bio jasniji i 
transparentniji za europske građane;

21. uvjeren je da Tajništvo Odbora za 
predstavke obrađuje predstavke učinkovito 
i s velikom pažnjom, u skladu sa 
smjernicama Odbora i ciklusom obrade 
predstavki u upravi Europskog parlamenta; 
ističe da se broj predstavki od 2014. do 
2018. smanjio sa 2715 na 1202, što je 
djelomično plod administrativne provjere 
postupka podnošenja predstavke i portala 
za predstavke, zahvaljujući kojemu su 
potencijalni podnositelji predstavki bolje 
informirani o područjima djelovanja EU-
a i mogućim odgovorima na dopuštene 
predstavke, te im je omogućeno da potpišu 
postojeće predstavke ili im pruže potporu; 
poziva na dodatne inovacije u obradi 
predstavki, pri čemu treba voditi računa o 
najnovijim tehnološkim dostignućima kako 
bi cijeli postupak bio jasniji i 
transparentniji za europske građane;
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