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Predlog spremembe 1
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen nad tem, da je vse več
kršitev v obliki zapoznelega prenosa, saj je 
bilo ob koncu leta 2011 kar 763 primerov 
zapoznelega prenosa, kar je za 60 % več 
kot prejšnje leto.

3. je zaskrbljen nad vse večjim številom
kršitev v obliki zapoznelega prenosa s 
strani držav članic, saj je bilo ob koncu 
leta 2011 kar 763 primerov zapoznelega 
prenosa, kar je za 60 % več kot prejšnje 
leto.

Or. en

Predlog spremembe 2
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da je Komisija prvo zadevo 
v zvezi s poznim prenosom, v kateri je 
zahtevala finančne sankcije v skladu s 
členom 260(3) PDEU, predložila Sodišču 
proti koncu leta 2011;

Or. en

Predlog spremembe 3
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja izvajanje pilotne platforme 4. meni, da je treba, kar zadeva 
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EU kot načina za reševanje obstoječih 
problemov in omogočanje pravočasnih 
rešitev morebitnih kršitev; poziva 
Komisijo, naj še naprej razvija in 
izboljšuje njeno delovanje;

preglednost v odnosu do pritožnikov,
izboljšati izvajanje pilotne platforme EU; 
prosi, da se mu omogoči dostop do 
podatkovne zbirke, v kateri so zbrane vse 
pritožbe, da bo lahko bolje nadzoroval 
vlogo Komisije kot varuhinje pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 4
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izpostavlja, da je peticija ustrezen 
instrument, ki ga lahko državljani, 
organizacije civilne družbe in podjetja
uporabijo za prijavo primerov, ko organi 
držav članic na različnih ravneh ne 
spoštujejo prava EU; poziva Komisijo, naj 
zagotovi preglednost tekočih postopkov za 
ugotavljanje kršitev s pravočasnim in 
ustreznim obveščanjem državljanov o 
ukrepih, sprejetih na njihovo zahtevo;

6. izpostavlja, da lahko državljani, 
organizacije civilne družbe in podjetja
vložijo pritožbe pri Komisiji v zvezi z 
nespoštovanjem prava EU s strani 
organov držav članic na različnih ravneh;
poziva Komisijo, naj zagotovi preglednost 
tekočih postopkov za ugotavljanje kršitev s 
pravočasnim in ustreznim obveščanjem 
državljanov o ukrepih, sprejetih na njihovo 
zahtevo;

Or. en


