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6.2.2019 A8-0024/20

Predlog spremembe 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker pravica do peticije ljudem 
zagotavlja odprt, demokratičen in 
pregleden mehanizem za zunajsodno 
reševanje uradnih pritožb, naslovljenih na 
njihove neposredno izvoljene predstavnike, 
zlasti kadar se nanašajo na področja 
delovanja Evropske unije;

A. ker je namen pravice do peticije, 
da ljudem zagotavlja odprt, demokratičen 
in pregleden mehanizem za zunajsodno 
reševanje uradnih pritožb, naslovljenih na 
njihove neposredno izvoljene predstavnike, 
zlasti kadar se nanašajo na področja 
delovanja Evropske unije;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/21

Predlog spremembe 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Rina Ronja 
Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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 bi morala biti pravica do 
peticije ključni element participativne 
demokracije, v kateri je pravica vsakega 
državljana, da se neposredno vključuje v 
demokratično življenje Unije, učinkovito 
zaščitena; ker bi morala povečati 
odzivnost Evropskega parlamenta v 
razmerju do državljanov in prebivalcev 
Evropske unije; ker bi morala resnična 
demokracija zagotavljati popolno 
transparentnost, učinkovito varstvo 
temeljnih pravic in praktično udeležbo 
ljudi v postopkih odločanja;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/22

Predlog spremembe 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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 prejeti vsebinski 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;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/23

Predlog spremembe 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker dejavnosti Odbora za peticije 
temeljijo na podatkih in prispevkih 
vlagateljev peticij;

D. ker dejavnosti Odbora za peticije 
večinoma temeljijo na podatkih in 
prispevkih vlagateljev peticij v zvezi s 
številnimi temami, kot so temeljne pravice, 
socialno varstvo otrok, pravice invalidov, 
pravice manjšin, pravice otrok, notranji 
trg, okoljsko pravo, delovna razmerja, 
migracijska politika, trgovinski 
sporazumi, vprašanja javnega zdravja, 
promet, pravice živali in diskriminacija;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/24

Predlog spremembe 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Odbor za peticije meni, da je 
evropska državljanska pobuda izjemno 
pomemben instrument neposredne in 
participativne demokracije, ki državljanom 
omogoča dejavno sodelovanje pri 
oblikovanju evropske zakonodaje;

E. ker je treba v celoti izkoristiti 
potencial evropske državljanske pobude, 
da bi postala izjemno pomemben 
instrument neposredne in participativne 
demokracije, ki državljanom omogoča 
dejavno sodelovanje pri oblikovanju 
evropske zakonodaje;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/25

Predlog spremembe 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker ima Evropski parlament že 
dolgo vodilno vlogo na mednarodni ravni 
pri oblikovanju postopka vlaganja peticij in 
ima najbolj odprt in pregleden postopek v 
Evropi, ki vlagateljem omogoča dejavno 
udeležbo v dejavnostih Parlamenta;

I. ker ima Evropski parlament že 
dolgo vodilno vlogo na mednarodni ravni 
pri oblikovanju postopka vlaganja peticij in 
ima izjemen, odprt in pregleden postopek, 
ki vlagateljem omogoča dejavno udeležbo 
v dejavnostih Parlamenta;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/26

Predlog spremembe 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da ima Odbor za peticije 
v okviru svojih pristojnosti pomembno 
vlogo pri zaščiti in spodbujanju pravic 
državljanov in prebivalcev EU ter 
zagotavlja, da so težave vlagateljev 
upoštevane, njihove upravičene pritožbe pa 
prek postopka peticij rešene hitro in 
učinkovito, če je to mogoče; znova 
opozarja, da morajo Komisija in organi 
držav članic sodelovati z Odborom za 
peticije, zlasti ko gre za zagotavljanje 
ustreznega odziva na izmenjavo ustreznih 
informacij; vztraja, da je to sodelovanje 
nujno za obravnavanje potreb vlagateljev 
peticij v skladu z Pogodbama in Listino o 
temeljnih pravicah;

1. poudarja, da bi morala pravica do 
peticije izboljšati zmožnost Parlamenta, da 
se odzove na težave, ki so povezane 
predvsem s prenosom in izvajanjem prava 
EU, in pripomore k iskanju rešitev zanje; 
poudarja, da lahko Odbor za peticije v 
okviru svojih pristojnosti igra pomembno 
vlogo pri zaščiti in spodbujanju pravic 
državljanov in prebivalcev EU ter 
zagotavlja, da so težave vlagateljev 
upoštevane, njihove upravičene pritožbe pa 
prek postopka peticij rešene hitro in 
učinkovito, če je to mogoče; znova 
opozarja, da morajo Komisija in organi 
držav članic sodelovati z Odborom za 
peticije, zlasti ko gre za zagotavljanje 
ustreznega odziva na izmenjavo ustreznih 
informacij; vztraja, da je to sodelovanje 
nujno za obravnavanje potreb vlagateljev 
peticij v skladu z Pogodbama in Listino o 
temeljnih pravicah;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/27

Predlog spremembe 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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. še vedno meni, da je treba zlasti 
zagotoviti, da vlagatelji prejmejo skrbno 
obrazložitev v zvezi z odločitvami o 
nedopustnosti ali zaključku njihovih 
peticij zaradi neutemeljenosti;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

Predlog spremembe 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 3b. obžaluje, da vlagatelji peticij še 
vedno niso ustrezno obveščeni o razlogih, 
zaradi katerih so peticije lahko označene 
za nedopustne;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Predlog spremembe 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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 področjih 
delovanja, omejitvah in prihodnosti Unije, 
da bi zagotovili dobro obveščenost 
državljanov o ravneh, na katerih se 
sprejemajo odločitve; 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;

Or. en


