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Cecilia Wikström
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj ustrezno 
uporablja svoja pooblastila, ki jih ima kot 
varuhinja pogodb, saj je ta vloga izredno 
pomembna za delovanje EU v zvezi z 
državljani in evropskimi zakonodajalci; 
poziva k pravočasni obravnavi postopkov 
za ugotavljanje kršitev, da bi nemudoma 
rešili primere, ko se zakonodaja EU ne 
spoštuje;

5. poziva Komisijo, naj ustrezno 
uporablja svoja pooblastila, ki jih ima kot 
varuhinja pogodb, zlasti ko gre za okoljska 
vprašanja, saj je ta vloga izredno 
pomembna za delovanje EU v zvezi z 
državljani in evropskimi zakonodajalci; je 
prepričan, da bi morala Komisija narediti 
več, ne le da zgolj formalno pregleduje 
skladnost postopkov, in posvetiti več 
pozornosti jedru problemov; želi opomniti 
na previdnostno načelo in temeljni cilj 
okoljske zakonodaje EU, namreč 
preprečiti nepopravljivo škodo na 
ekološko občutljivih območjih, in poziva 
Komisijo, naj sprejme ustrezen pristop za 
uporabo svojih pooblastil in pristojnosti 
na predhodni podlagi; poziva k pravočasni 
obravnavi postopkov za ugotavljanje 
kršitev, da bi nemudoma rešili primere, ko 
se zakonodaja EU ne spoštuje;
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6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
preglednost in dostop do dokumentov in 
informacij v okviru postopka EU Pilot v 
zvezi s prejetimi peticijami ter glede že 
zaključenih postopkov EU Pilot in 
postopkov ugotavljanja kršitev;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi 
popolno preglednost in dostop do 
dokumentov in informacij v okviru 
postopka EU Pilot v zvezi s prejetimi 
peticijami ter glede že zaključenih 
postopkov EU Pilot in postopkov 
ugotavljanja kršitev;
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11. verjame, da je mreža za peticije 
sredstvo, s katerim lahko Odbor za peticije 
postane bolj prepoznaven in pomemben 
pri delu drugih odborov Parlamenta, tako 
da se peticije bolj upoštevajo pri 
zakonodajnem delu; ponovno izraža 
prepričanje, da so srečanja mreže za 
peticije bistvena za krepitev sodelovanja 
med parlamentarnimi odbori z izmenjavo 
informacij in najboljših praks med člani 
mreže;

11. meni, da bi moral Odbor za peticije 
poskrbeti za večjo prepoznavnost in 
pomembnost svojega dela, zlasti v odnosih 
z drugimi odbori Parlamenta, tako da se 
peticije bolj upoštevajo pri zakonodajnem 
delu; je prepričan, da srečanja mreže za 
peticije lahko prispevajo k tesnejšemu 
sodelovanju med parlamentarnimi odbori z 
izmenjavo informacij in najboljših praks 
med člani mreže;
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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. opozarja na prizadevanja 
sekretariata Odbora za peticije, da bi 
peticije obravnaval učinkovito in zelo 
skrbno v skladu s smernicami odbora in 
potekom obravnave peticij v upravi 
Evropskega parlamenta, vendar vseeno 
vztraja, da nujno potrebuje večje tehnične 
vire in več zaposlenih, da bo lahko peticije 
vestno pregledoval in še skrajšal čas 
njihove obdelave, ob tem pa zagotavljal 
spoštovanje najvišjih možnih standardov; 
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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