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Muudatusettepanek 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et tänu 
petitsiooniõigusele on kodanikel võimalik 
kasutada kohtuvälise õiguskaitse saamiseks 
avatud, demokraatlikku ja läbipaistvat 
mehhanismi, mis seisneb ametliku kaebuse 
esitamises oma otse valitud esindajatele, 
eelkõige juhul, kui probleem on seotud 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega;

A. arvestades, et petitsiooniõiguse 
eesmärk on anda kodanikele võimalus 
kasutada kohtuvälise õiguskaitse saamiseks 
avatud, demokraatlikku ja läbipaistvat 
mehhanismi, mis seisneb ametliku kaebuse 
esitamises oma otse valitud esindajatele, 
eelkõige juhul, kui probleem on seotud 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega;
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Muudatusettepanek 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni 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 petitsiooniõigus 
peaks olema osalusdemokraatia keskne 
element, millega kaitstakse tulemuslikult 
iga kodaniku õigust osaleda otse Euroopa 
Liidu demokraatlikes protsessides; 
arvestades, et petitsiooniõigus peaks 
võimaldama Euroopa Parlamendil Euroopa 
Liidu kodanike ja elanike muredele 
paremini reageerida; arvestades, et tõeline 
demokraatia peaks tagama täieliku 
läbipaistvuse, põhiõiguste mõjusa kaitse 
ja inimeste praktilise kaasamise 
otsustusprotsessidesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni 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 
mõistliku aja jooksul ning oma emakeeles 
või petitsiooni esitamiseks kasutatud keeles 
oma petitsiooni kohta sisuline vastus ning 
muu hulgas on tal õigus saada teada, mida 
petitsioonikomisjon tema petitsiooni 
vastuvõetavuse kohta otsustas;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et petitsioonikomisjoni 
tegevus sõltub petitsiooni esitajate antud 
sisendist ja teabest;

D. arvestades, et petitsioonikomisjoni 
tegevus sõltub olulisel määral petitsiooni 
esitajate antud sisendist ja teabest, mis on 
seotud paljude teemadega, nagu 
põhiõigused, laste heaolu, puudega 
inimeste õigused, vähemuste õigused, 
lapse õigused, siseturg, keskkonnaõigus, 
töösuhted, rändepoliitika, 
kaubanduskokkulepped, rahvatervise 
küsimused, transport, loomade õigused ja 
diskrimineerimine;
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Muudatusettepanek 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et petitsioonikomisjon 
peab Euroopa kodanikualgatust ülimalt 
tähtsaks otse- ja osalusdemokraatia 
vahendiks, mis võimaldab kodanikel 
aktiivselt osaleda ELi õigusloome 
kujundamises;

E. arvestades, et Euroopa 
kodanikualgatuse potentsiaali tuleb täiel 
määral ära kasutada, et sellest saaks 
ülimalt tähtis otse- ja osalusdemokraatia 
vahend, mis võimaldab kodanikel 
aktiivselt osaleda ELi õigusloome 
kujundamises;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et Euroopa Parlament 
on olnud petitsioonimenetluse arendamisel 
rahvusvahelisel tasandil juba kaua 
esirinnas ning et parlamendi 
petitsioonimenetlus on Euroopas kõige 
avatum ja läbipaistvam, võimaldades 
petitsiooni esitajatel parlamendi tegevuses 
aktiivselt osaleda;

I. arvestades, et Euroopa Parlament 
on olnud petitsioonimenetluse arendamisel 
rahvusvahelisel tasandil juba kaua 
esirinnas ning et parlamendi 
petitsioonimenetlus on märkimisväärne, 
avatud ja läbipaistev, võimaldades 
petitsiooni esitajatel parlamendi tegevuses 
aktiivselt osaleda;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab, et petitsioonikomisjon on 
ELi kodanike ja elanike õiguste kaitsel ja 
edendamisel oma pädevuste raames väga 
oluline instants, kes hoolitseb oma 
petitsioonimenetlusega selle eest, et 
petitsiooni esitajate mured võetakse 
teadmiseks ja et nende õiguspärased 
kaebused lahendatakse, võimaluse korral 
kiiresti ja tõhusalt; tuletab meelde 
komisjoni ja liikmesriikide ametiasutuste 
kohustust teha petitsioonikomisjoniga 
koostööd, eriti, kui tegemist on 
nõuetekohase tagasiside andmisega 
asjaomase teabe vahetuse kohta; toonitab, 
et see koostöö on hädavajalik selleks, et 
tegeleda petitsiooni esitajate vajadustega 
kooskõlas aluslepingute ja põhiõiguste 
hartaga;

1. toonitab, et petitsiooniõigus peaks 
tugevdama Euroopa Parlamendi võimet 
reageerida, aidates lahendada probleeme, 
mis on seotud peamiselt ELi õigusaktide 
ülevõtmise ja kohaldamisega; rõhutab, et 
petitsioonikomisjon võib olla ELi 
kodanike ja elanike õiguste kaitsel ja 
edendamisel oma pädevuste raames väga 
oluline instants, kes hoolitseb oma 
petitsioonimenetlusega selle eest, et 
petitsiooni esitajate mured võetakse 
teadmiseks ja et nende õiguspärased 
kaebused lahendatakse, võimaluse korral 
kiiresti ja tõhusalt; tuletab meelde 
komisjoni ja liikmesriikide ametiasutuste 
kohustust teha petitsioonikomisjoniga 
koostööd, eriti kui tegemist on 
nõuetekohase tagasiside andmisega 
asjaomase teabe vahetuse kohta; toonitab, 
et see koostöö on hädavajalik selleks, et 
tegeleda petitsiooni esitajate vajadustega 
kooskõlas aluslepingute ja põhiõiguste 
hartaga;
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Muudatusettepanek 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 3 a. on jätkuvalt seisukohal, et 
petitsiooni esitajatele tuleb petitsiooni 
vastuvõetamatuks tunnistamist või selle 
käsitlemise lõpetamist põhjendamatuse 
tõttu hoolikalt põhjendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 3 b. peab kahetsusväärseks, et 
petitsiooni esitajaid ei teavitata siiani 
piisavalt sellest, mille alusel võib 
petitsiooni tunnistada vastuvõetamatuks;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. kordab, et liidu 
tegevusvaldkondade, piirangute ja tuleviku 
üle tuleb pidada pidevat avalikku arutelu, 
et tagada, et kodanikud oleksid teadlikud 
otsuste langetamise tasanditest ning 
ennetada n-ö Brüsseli süüdistamise 
nähtust, mida kasutavad mõned 
vastutustundetud liikmesriigid; nõuab 
intensiivsemat ja struktureeritumat kaks 
korda aastas peetavat petitsioonikomisjoni 
ja riikide parlamentide 
petitsioonikomisjonide liikmete vahelist 
dialoogi Euroopa kodanikele tõsist muret 
valmistavaid küsimusi käsitlevate 
petitsioonide üle, stimuleerides ehedat 
arutelu Euroopa Parlamendi liikmete ja 
riikide parlamentide liikmete vahel, mis 
keskendub petitsioonidele, mis tõstaksid 
veelgi teadlikkust ELi 
poliitikavaldkondadest ja suurendaksid 
selgust seoses ELi ja liikmesriikide 
pädevustega;

4. kordab, et liidu 
tegevusvaldkondade, piirangute ja tuleviku 
üle tuleb pidada pidevat avalikku arutelu, 
et tagada, et kodanikud oleksid teadlikud 
otsuste langetamise tasanditest; nõuab 
intensiivsemat ja struktureeritumat kaks 
korda aastas peetavat petitsioonikomisjoni 
ja riikide parlamentide 
petitsioonikomisjonide liikmete vahelist 
dialoogi Euroopa kodanikele tõsist muret 
valmistavaid küsimusi käsitlevate 
petitsioonide üle, stimuleerides ehedat 
arutelu Euroopa Parlamendi liikmete ja 
riikide parlamentide liikmete vahel, mis 
keskendub petitsioonidele, mis tõstaksid 
veelgi teadlikkust ELi 
poliitikavaldkondadest ja suurendaksid 
selgust seoses ELi ja liikmesriikide 
pädevustega;

Or. en


