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Predlog spremembe 10
Jarosław Wałęsa
v imenu skupine PPE

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ponovno opozarja, da je Odbor za 
peticije sprejel mnenja, priložena 
poročilom Parlamenta o številnih 
vprašanjih, obravnavanih v peticijah, med 
drugim o spremljanju uporabe prava EU v 
letu 20166 , o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti7 , o evropski državljanski 
pobudi8 , o poročilu o izvajanju Uredbe št. 
1/2005 o zaščiti živali med prevozom 
znotraj in zunaj EU9 , o predlogu za 
spremembo Sklepa Evropskega parlamenta 
94/262/ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o 
pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo 
opravljanje funkcije varuha človekovih 
pravic10, ter o izvajanju določb Pogodbe v 
zvezi z državljanstvom EU11 ; poudarja, da 
je Odbor za peticije od začetka tega 
parlamentarnega obdobja zagotovil več 
mnenj o tekočih evropskih zakonodajnih 
besedilih;

16. ponovno opozarja, da je Odbor za 
peticije sprejel mnenja, priložena 
poročilom Parlamenta o številnih 
vprašanjih, obravnavanih v peticijah, med 
drugim o spremljanju uporabe prava EU v 
letu 20166 , o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti7 , o evropski državljanski 
pobudi8 , o poročilu o izvajanju Uredbe št. 
1/2005 o zaščiti živali med prevozom 
znotraj in zunaj EU9 , o predlogu za 
spremembo Sklepa Evropskega parlamenta 
94/262/ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o 
pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo 
opravljanje funkcije varuha človekovih 
pravic10, ter o izvajanju določb Pogodbe v 
zvezi z državljanstvom EU11 ; poudarja, da 
je Odbor za peticije od začetka tega 
parlamentarnega obdobja zagotovil več 
mnenj o tekočih evropskih zakonodajnih 
besedilih; opozarja, da je pomembno 
zagotoviti utemeljitev predlogov sprememb 
z vključitvijo neposrednega sklicevanja na 
peticije državljanov, kolikor je to mogoče;

_________________
6 Mnenje, sprejeto 21. marca 2018.
7 Mnenje, sprejeto 24. aprila 2018.
8 Mnenje, sprejeto 16. maja 2018.
9 Mnenje, sprejeto 9. oktobra 2018.
10 Mnenje, sprejeto 21. novembra 2018.

_________________
6 Mnenje, sprejeto 21. marca 2018.
7 Mnenje, sprejeto 24. aprila 2018.
8 Mnenje, sprejeto 16. maja 2018.
9 Mnenje, sprejeto 9. oktobra 2018.
10 Mnenje, sprejeto 21. novembra 2018.
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11 Mnenje, sprejeto 21. novembra 2018. 11 Mnenje, sprejeto 21. novembra 2018.

Or. en



AM\1176280SL.docx PE631.711v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

6.2.2019 A8-0024/11

Predlog spremembe 11
Jarosław Wałęsa
v imenu skupine PPE

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

Predlog resolucije
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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 sekretariat Odbora 
za peticije obravnava peticije učinkovito in 
zelo skrbno v skladu s smernicami odbora 
in potekom obravnave peticij v upravi 
Evropskega parlamenta; poudarja, da se je 
število peticij zmanjšalo z 2715 v letu 2014 
na 1202 v letu 2018, deloma kot posledica 
upravnega pregleda postopka vlaganja 
peticij in spletnega portala za peticije, 
zaradi česar so bili potencialni vlagatelji 
bolje obveščeni o področjih dejavnosti EU 
in morebitnih odzivih na dopustne peticije 
ter so lahko skupaj podpisali ali podprli 
obstoječe peticije; 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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