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Muudatusettepanek 1
Andrew Duff

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab muret hilinenud ülevõtmisega 
seotud rikkumisjuhtumitearvu pideva 
kasvamise pärast, arvestades, et 2011. 
aasta lõpus oli pooleli 763 hilinenud 
ülevõtmise juhtumit, mis mis eelnenud 
aastaga võrreldes tähendab 60 %-list 
kasvu;

3. väljendab muret selle pärast, et hilinenud 
ülevõtmisega seotud liikmesriikide poolt 
toime pandud rikkumiste juhtumite arv on 
viimasel ajal kasvanud, arvestades, et 
2011. aasta lõpus oli pooleli 763 hilinenud 
ülevõtmise juhtumit, mis eelnenud aastaga 
võrreldes tähendab 60 %-list kasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Andrew Duff

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et komisjon esitas kohtule 
esimese hilinenud ülevõtmise juhtumi 
2011. aasta lõpus ning taotles ka Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 260 lõike 3 
alusel finantssanktsioonide rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Gerald Häfner
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks ELi katseplatvormi 
rakendamise, et lahendada olemasolevaid 
probleeme ja kõrvaldada õigeaegselt 
võimalikud rikkumised; kutsub komisjoni 
üles jätkama platvormi arendamist ja 
parandama selle toimimist;

4. leiab, et ELi katseplatvormi
rakendamist tuleb parandada 
läbipaistvuse suurendamise osas 
kaebuste esitajate suhtes; nõuab 
ligipääsu kõiki kaebusi koondavale 
andmebaasile, et parlamendil oleks 
võimalik teostada kontrolli komisjoni kui 
aluslepingute järelevalvaja üle;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Andrew Duff

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu sellele, et kodanike, 
kodanikuorganisatsioonide ja ettevõtete 
jaoks on petitsioon kohane vahend, mille 
abil teatada juhtumitest, kus liikmesriikide 
eri tasandite ametiasutused ei ole viinud 
õigusakte vastavusse ELi õigusega; kutsub 
komisjoni sellega seoses üles tagama 
käimasolevate rikkumismenetluste 
läbipaistvus, teavitades kodanikke 
õigeaegselt ja sobival viisil nende taotluse 
alusel võetud meetmetest;

6. juhib tähelepanu sellele, et kodanikud, 
kodanikuorganisatsioonid ja ettevõtted 
saavad esitada komisjonile kaebusi selle 
kohta, kui liikmesriikide eri tasandite 
ametiasutused ei ole viinud õigusakte 
vastavusse ELi õigusega; kutsub komisjoni 
sellega seoses üles tagama käimasolevate 
rikkumismenetluste läbipaistvus, teavitades 
kodanikke õigeaegselt ja sobival viisil 
nende taotluse alusel võetud meetmetest;

Or. en


