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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et Euroopa 
Komisjon kasutaks nõuetekohaselt ära oma 
volitusi, mis tulenevad tema rollist 
aluslepingute täitmise järelevalvajana, sest 
see on kodanike ja Euroopa seadusandjate 
seisukohast ELi toimimise jaoks ülimalt 
oluline; nõuab, et rikkumismenetlustega 
tegeletaks õigeaegselt, et teha viivitamata 
lõpp olukordadele, mille raames ELi 
õigust ei austata;

5. nõuab tungivalt, et Euroopa 
Komisjon kasutaks nõuetekohaselt ära oma 
volitusi, mis tulenevad tema rollist 
aluslepingute täitmise järelevalvajana, eriti 
keskkonnaküsimuste puhul, sest see on 
kodanike ja Euroopa seadusandjate 
seisukohast ELi toimimise jaoks ülimalt 
oluline; on veendunud, et Euroopa 
Komisjon peaks minema kaugemale 
pelgalt menetluskorrale vastavuse 
ametlikust kontrollist ja pöörama 
suuremat tähelepanu probleemi keskmes 
olevatele asjaoludele; tuletab meelde 
ettevaatuspõhimõtet ja ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
lõppeesmärki, milleks on hoida ära 
ökoloogiliselt tundlikele piirkondadele 
pöördumatu kahju tekitamine, ning 
nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon 
võtaks vastu lähenemisviisi, mis 
võimaldaks tal kasutada oma volitusi ja 
eelisõigusi ennetavalt; nõuab, et 
rikkumismenetlustega tegeletaks 
õigeaegselt, et teha viivitamata lõpp 
olukordadele, kus ELi õigust ei austata;
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6. palub komisjonil tagada 
läbipaistvus ning juurdepääsu 
dokumentidele ja teabele eelkõige saadud 
petitsioonidega seotud EU Piloti 
menetluste raames ning seoses juba 
lõpetatud EU Piloti ja 
rikkumismenetlustega;

6. palub Euroopa Komisjonil tagada 
täielik läbipaistvus ning juurdepääs 
dokumentidele ja teabele eelkõige saadud 
petitsioonidega seotud EU Piloti 
menetluste raames ning seoses juba 
lõpetatud EU Piloti ja 
rikkumismenetlustega;
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11. usub, et petitsioonide võrgustik 
võimaldab muuta petitsioonikomisjoni 
tegevuse nähtavamaks ja ka teiste 
parlamendikomisjonide töö jaoks 
asjakohasemaks, nii et petitsioone saab 
seadusandlikus töös paremini arvesse 
võtta; kinnitab veel kord oma veendumust, 
et petitsioonide võrgustiku koosolekud on 
parlamendikomisjonide vahelise koostöö 
tugevdamiseks hädavajalikud, kuna 
võimaldavad vahetada teavet ja jagada 
võrgustiku liikmetega parimaid tavasid;

11. on arvamusel, et 
petitsioonikomisjon peaks muutma oma 
töö nähtavamaks ja asjakohasemaks, eriti 
teiste parlamendikomisjonide suhtes, nii et 
petitsioone võetaks seadusandlikus töös 
paremini arvesse; usub, et petitsioonide 
võrgustiku koosolekud võivad aidata 
tugevdada parlamendikomisjonide vahelist 
koostööd, kuna võimaldavad vahetada 
teavet ja jagada parimaid tavasid;
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21. on veendunud, et 
petitsioonikomisjoni sekretariaat käsitleb 
petitsioone tõhusalt ja väga hoolikalt ning 
vastavalt komisjoni suunistele ja 
petitsioonide elutsüklile Euroopa 
Parlamendi haldusüksuses; nõuab 
petitsioonide käsitlemise täiendavat 
uuendamist, võttes arvesse viimaseid 
tehnoloogiaarendusi, et muuta kogu 
protsess Euroopa kodanike jaoks 
selgemaks ja läbipaistvamaks;

21. tõstab esile jõupingutusi, mida 
petitsioonikomisjoni sekretariaat teeb 
petitsioonide tõhusaks ja väga hoolikaks 
käsitlemiseks vastavalt komisjoni 
suunistele ja petitsioonide elutsüklile 
Euroopa Parlamendi haldusüksuses, kuid 
rõhutab siiski, et petitsioonikomisjoni 
sekretariaat vajab kiiresti rohkem tehnilisi 
ressursse ja töötajaid, et tagada 
petitsioonide hoolikas läbivaatamine ja 
nende menetlemise aja edasine 
lühendamine, tagades samal ajal 
petitsioonide käsitlemise võimalikult 
kõrgete standardite kohaselt; nõuab 
petitsioonide käsitlemise täiendavat 
uuendamist, võttes arvesse viimaseid 
tehnoloogiaarendusi, et muuta kogu 
protsess Euroopa kodanike jaoks 
selgemaks ja läbipaistvamaks;
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