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6.2.2019 A8-0024/12

Predlog spremembe 12
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so bili v letu 2018 opravljeni 
štirje obiski za ugotavljanje dejstev v 
skladu s členom 216a Poslovnika: v 
Lužicah (Nemčija) o vplivu rudarjenja 
lignita na lokalno prebivalstvo, zlasti na 
skupnost Lužiških Srbov, in na 
onesnaženje reke Spree in sosednjih voda; 
v Famagusti (Ciper) o vračanju zaprtega 
območja okupiranega mesta Famagusta 
prvotnim prebivalcem; v narodnem parku 
Doñana (Španija) o stanju okolja in 
morebitnem poslabšanju razmer na 
zaščitenem območju parka; in Valledori 
(Italija) o škodi za okolje zaradi odlagališč 
in kamnolomov; 

J. ker so bili v letu 2018 opravljeni 
štirje obiski za ugotavljanje dejstev v 
skladu s členom 216a Poslovnika: v 
Lužicah (Nemčija) o vplivu rudarjenja 
lignita na lokalno prebivalstvo, zlasti na 
skupnost Lužiških Srbov, in na 
onesnaženje reke Spree in sosednjih voda; 
v Famagusti (Ciper) o vračanju zaprtega 
območja okupiranega mesta Famagusta 
prvotnim prebivalcem; v narodnem parku 
Doñana (Španija) o stanju okolja in 
morebitnem poslabšanju razmer na 
zaščitenem območju parka zaradi projekta 
za skladiščenje plina in prekomernega 
izkoriščanja podzemnih voda; in Valledori 
(Italija) o škodi za okolje zaradi odlagališč 
in kamnolomov;
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6.2.2019 A8-0024/13

Predlog spremembe 13
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker so bile uvedene številne 
tehnične izboljšave, da bi bil spletni portal 
za peticije bolj prijazen uporabnikom in 
dostopen državljanom, kot so dodatni 
razvoj funkcije iskanja, povečanje števila 
prikazanih rezultatov in možnost za 
uporabnike, da peticije poiščejo prek 
označenih ključnih besed v naslovu in 
povzetku peticij, ter uvedba bolj 
specifičnih obvestil uporabnikom v 
njihovem jeziku; ker so od druge polovice 
leta 2018 dalje na voljo statistični podatki 
za portal, ki sporočajo koristne podatke o 
prometu na spletnem mestu in ravnanju 
uporabnikov; ker so se z uvedbo nove 
rubrike pogosto zastavljenih vprašanj in 
drugih izboljšav v modulu za upravljanje 
nadaljevale tehnične izboljšave; ker je bilo 
uspešno obravnavanih veliko posameznih 
prošenj za podporo; 

P. ker so bile uvedene številne 
tehnične izboljšave, da bi bil spletni portal 
za peticije bolj prijazen uporabnikom in 
dostopen državljanom, kot so dodatni 
razvoj funkcije iskanja, povečanje števila 
prikazanih rezultatov in možnost za 
uporabnike, da peticije poiščejo prek 
označenih ključnih besed v naslovu in 
povzetku peticij, ter uvedba bolj 
specifičnih obvestil uporabnikom v 
njihovem jeziku; ker so od druge polovice 
leta 2018 dalje na voljo statistični podatki 
za portal, ki sporočajo koristne podatke o 
prometu na spletnem mestu in ravnanju 
uporabnikov; ker so se z uvedbo nove 
rubrike pogosto zastavljenih vprašanj in 
drugih izboljšav v modulu za upravljanje 
nadaljevale tehnične izboljšave; ker je bilo 
uspešno obravnavanih veliko posameznih 
prošenj za podporo; ker je še vedno treba v 
celoti vzpostaviti nekatere značilnosti, s 
katerimi bo portal bolj interaktiven vir 
informacij v realnem času za vlagatelje in 
podpornike peticij;
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6.2.2019 A8-0024/14

Predlog spremembe 14
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da je treba imeti 
stalno javno razpravo o področjih 
delovanja, omejitvah in prihodnosti Unije, 
da bi zagotovili dobro obveščenost 
državljanov o ravneh, na katerih se 
sprejemajo odločitve, ter da bi preprečili 
pojav, ko nekatere neodgovorne države 
članice za odločitve krivijo „Bruselj“; 
poziva k intenzivnejšemu in bolj 
strukturiranemu polletnemu dialogu med 
Odborom za peticije in člani odborov za 
peticije v nacionalnih parlamentih glede 
peticij o vprašanjih, ki so zelo pomembna 
za evropske državljane, ki bi spodbudil 
resnično razpravo med poslanci 
Evropskega parlamenta in nacionalnimi 
poslanci, osredotočeno na peticije, ki bi 
dodatno ozaveščale o politikah EU ter 
zagotavljale jasnost glede pristojnosti EU 
in držav članic; 

4. ponovno poudarja, da je treba imeti 
stalno javno razpravo o prihodnosti Unije 
in potrebi, da bi zagotovili dobro 
obveščenost državljanov o ravneh, na 
katerih se sprejemajo odločitve, ter da bi 
preprečili pojav, ko nekatere neodgovorne 
države članice za odločitve krivijo 
„Bruselj“; poziva k intenzivnejšemu in bolj 
strukturiranemu rednemu dialogu med 
Odborom za peticije in člani odborov za 
peticije v nacionalnih parlamentih glede 
peticij o vprašanjih, ki so zelo pomembna 
za evropske državljane, ki bi spodbudil 
resnično razpravo med poslanci 
Evropskega parlamenta in nacionalnimi 
poslanci, osredotočeno na peticije, ki bi 
dodatno ozaveščale o politikah EU ter 
zagotavljale jasnost glede pristojnosti EU 
in držav članic;
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6.2.2019 A8-0024/15

Predlog spremembe 15
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. potrjuje, da je treba okrepiti 
politični in tehnični dialog z ustreznimi 
odbori nacionalnih parlamentov; 
pozdravlja obisk odbora za peticije 
nemškega Bundestaga na seji odbora 
9. oktobra 2018, da bi obravnavali 
vprašanja skupnega interesa in ustrezne 
peticije; opozarja na medparlamentarno 
sejo odbora z nacionalnimi parlamenti 
27. novembra 2018, ki jo je organiziral 
skupaj z Odborom za pravne zadeve in v 
sodelovanju z evropsko mrežo varuhov 
človekovih pravic, na kateri se je 
obravnavalo vprašanje izvajanja in uporabe 
prava Unije;

10. potrjuje, da je treba okrepiti 
politični in tehnični dialog z ustreznimi 
odbori nacionalnih parlamentov; 
pozdravlja obisk odbora za peticije 
nemškega Bundestaga na seji odbora 
9. oktobra 2018, da bi obravnavali 
vprašanja skupnega interesa in ustrezne 
peticije; opozarja na medparlamentarno 
sejo odbora z nacionalnimi parlamenti 
27. novembra 2018, ki jo je organiziral 
skupaj z Odborom za pravne zadeve in v 
sodelovanju z evropsko mrežo varuhov 
človekovih pravic, na kateri se je 
obravnavalo vprašanje izvajanja in uporabe 
prava Unije, v zvezi s tem pa zlasti vloga 
peticij parlamentom;
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6.2.2019 A8-0024/16

Predlog spremembe 16
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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 sekretariat Odbora 
za peticije obravnava peticije v skladu s 
smernicami odbora; poziva, naj se tej 
nalogi nameni več človeških virov, da se 
zagotovi najboljša storitev pri obravnavi 
peticij skupaj z nadaljnjimi inovacijami, 
ob upoštevanju nedavnega tehnološkega 
razvoja, da bi celotni postopek za evropske 
državljane in prebivalce postal jasnejši in 
preglednejši;
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6.2.2019 A8-0024/17

Predlog spremembe 17
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen spletnega portala 
za peticije za splošno nemoteno in 
učinkovito obravnavo peticij; poudarja, da 
je ena od prednostnih nalog za naslednje 
obdobje izboljšati komunikacijo z 
vlagatelji peticij prek njihovih računov, da 
bi zmanjšali upravno breme in pospešili 
čas obdelave peticij; ponovno poudarja, da 
je treba nadaljevati tehnični razvoj portala, 
ga uskladiti s standardi spletne strani 
Parlamenta ter povečati njegovo 
prepoznavnost tako na platformi EP kot 
tudi med državljani; poudarja, da si je treba 
še naprej prizadevati, da bi bil portal 
dostopnejši uporabnikom, zlasti invalidom;

22. poudarja pomen spletnega portala 
za peticije za splošno nemoteno in 
pregledno obravnavo peticij; poudarja, da 
je ena od takojšnjih prednostnih nalog 
izboljšati komunikacijo z vlagatelji in 
podporniki peticij prek njihovih računov, 
da bi zmanjšali upravno breme in pospešili 
čas obdelave peticij; ponovno poudarja, da 
je treba nadaljevati tehnični razvoj portala, 
ga uskladiti s standardi spletne strani 
Parlamenta ter povečati njegovo 
prepoznavnost tako na platformi EP kot 
tudi med državljani; poudarja, da si je treba 
še naprej prizadevati, da bi bil portal 
dostopnejši uporabnikom, zlasti invalidom;
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6.2.2019 A8-0024/18

Predlog spremembe 18
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 2a. opozarja, de je za večino 
prebivalcev EU predložitev peticije 
Parlamentu očitno edini ali pa najlažji 
način za neposredno komuniciranje z 
institucijami EU; meni, da je postopek za 
peticije učinkovit način za ohranjanje 
praktičnih in čustvenih vezi med 
institucijami EU in državljani ter sredstvo 
za zbujanje večjega zaupanja v Unijo;

Or. en



AM\1176296SL.docx PE631.711v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

6.2.2019 A8-0024/19

Predlog spremembe 19
Miroslavs Mitrofanovs
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 22a. predlaga uvedbo potrebnih 
upravnih ukrepov, s katerimi bi 
učinkovito olajšali predložitev peticij v 
različnih regionalnih in tradicionalnih 
manjšinskih jezikih EU; meni, da bi s tem 
milijonom državljanov in prebivalcev EU 
še dodatno zagotovili možnost 
uveljavljanja te pravice;
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