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Predlog spremembe 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament eden od 
temeljnih stebrov evropskega 
državljanstva, saj zagotavlja orodja za 
okrepitev sodelovanja javnosti v procesu 
odločanja Evropske unije, in v zvezi s tem 
poudarja odločilno vlogo Odbora za 
peticije kot učinkovite vezi med državljani, 
Parlamentom in Komisijo;

1. poudarja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament eden od 
temeljnih stebrov evropskega 
državljanstva, ki izhaja iz člena 44 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
zagotavlja orodja za okrepitev sodelovanja 
javnosti v procesu odločanja Evropske 
unije, in v zvezi s tem poudarja odločilno 
vlogo Odbora za peticije kot učinkovite 
vezi med državljani, Parlamentom in 
Komisijo;

Or. en

Predlog spremembe 2
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. sklene, da bo skupaj z drugimi 
parlamentarnimi odbori v celoti sodeloval 
pri učinkovitem nadzoru načina uporabe 
prava EU v državah članicah, saj je na 
kocki verodostojnost prava EU;

Or. en

Predlog spremembe 3
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so se peticije, ki so jih 
vložili državljani in prebivalci Evropske 
unije, zlasti na področju temeljnih pravic, 
okolja, notranjega trga in lastninskih 
pravic, nanašale na kršitve prava EU; 
meni, da te peticije pričajo o tem, da sta 
nepopoln prenos prava Unije ali njegova 
napačna uporaba še vedno pogosta in 
razširjena pojava;

Or. de

Predlog spremembe 4
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Evropsko komisijo, naj prizna 
vlogo peticij pri spremljanju uporabe prava 
Evropske unije, in poudarja, da so peticije 
eden izmed prvih kazalnikov težav, 
povezanih s slabim izvajanjem zakonodaje 
EU;

2. poziva Evropsko komisijo, naj prizna 
vlogo peticij pri spremljanju uporabe prava 
Evropske unije, in poudarja, da so peticije 
poleg pritožb Komisiji eden izmed prvih 
kazalnikov težav, povezanih s slabim 
izvajanjem zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Evropsko komisijo, naj prizna 
vlogo peticij pri spremljanju uporabe prava 
Evropske unije, in poudarja, da so peticije 
eden izmed prvih kazalnikov težav, 

2. poziva Evropsko komisijo, naj prizna 
vlogo peticij pri spremljanju učinkovite 
uporabe prava Evropske unije, in poudarja, 
da so peticije eden izmed prvih kazalnikov 
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povezanih s slabim izvajanjem zakonodaje 
EU;

težav, povezanih s slabim izvajanjem 
zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi bolj redna in 
institucionalizirana izmenjava med 
Odborom za peticije in vsemi ustreznimi 
odbori na nacionalni ravni dodatno 
izboljšala spremljanje uporabe prava EU, 
saj številni primeri v zvezi z zakonodajo 
EU, ki jih prejmejo nacionalni odbori za 
peticije, morda nikoli ne pridejo do 
evropske institucije;

Or. en

Predlog spremembe 7
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da Odbor za peticije z 
razpravami o peticijah prispeva k 
opozarjanju na napačno uporabo prava 
EU; poziva predstavnike držav članic, naj 
sodelujejo v teh razpravah v odboru;

Or. de
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Predlog spremembe 8
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponavlja svojo zahtevo, da mora biti 
Odbor za peticije natančno obveščen o tem, 
na kateri stopnji so postopki za 
ugotavljanje kršitev, v zvezi s katerimi so 
bile vložene še nerešene peticije;

3. ponavlja svojo zahtevo, da mora biti 
Odbor za peticije v skladu s členom 44 
Medinstitucionalnega sporazuma med 
Komisijo in Evropskim parlamentom 
natančno obveščen o tem, na kateri stopnji 
so postopki za ugotavljanje kršitev, v zvezi 
s katerimi so bile vložene še nerešene 
peticije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na precejšnje število peticij o 
temah, povezanih z gospodarsko in 
družbeno krizo ter varčevalnimi ukrepi, ki 
utegnejo ogroziti socialne pravice 
državljanov, in opozarja, da mora Evropa 
na prvo mesto postaviti državljane in 
delovati za njihovo blaginjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi morala Komisija, kar 
zadeva delovanje postopkov za 
ugotavljanje kršitev v skladu s 
členoma 258 in 260 PDEU, zagotoviti 
enako obravnavo peticij, ki so naslovljene 
na Parlament, in pritožb, ki so naslovljene 
na Komisijo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Evropsko komisijo, naj hitreje 
izvaja preiskave postopkov za ugotavljanje 
kršitev v zvezi s primeri onesnaževanja 
okolja, ki ogrožajo zdravje ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je seznanjen z zmanjševanjem števila 
primerov kršitev, ki so bili zaključeni, 
preden so bili predloženi Sodišču 
Evropske unije (60,4 % leta 2011, 
leta 2010 jih je bilo še 88 %); zato meni, 
da je bistvenega pomena, da se ukrepi 
držav članic še naprej pozorno spremljajo, 
pri čemer je treba upoštevati, da se 
nekatere peticije nanašajo na težave, 
prisotne celo potem, ko je posamezna 
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zadeva že končana;

Or. en

Predlog spremembe 13
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. obsoja izredno počasnost postopka za 
ugotavljanje kršitev, ki se je začel 
leta 2008 (peticija 0760/2007), v zvezi z 
onesnaženjem z dioksinom, ki ga je 
povzročila jeklarna ILVA v Tarantu, in 
pričakuje njegov hiter zaključek, da se 
zaščiti zdravje več tisoč prebivalcev 
območja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da mora biti v luči trenutne 
gospodarske situacije zakonodaja EU še 
bolj učinkovita in uspešna, prinašati 
koristi z minimalnimi stroški in vedno
upoštevati načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

5. meni, da mora biti v luči trenutne 
gospodarske situacije zakonodaja EU pri 
zagotavljanju pravic državljanov in 
socialne kohezije še bolj učinkovita, hkrati 
pa spoštovati načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti, tudi na regionalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da mora biti v luči trenutne 
gospodarske situacije zakonodaja EU še 
bolj učinkovita in uspešna, prinašati 
koristi z minimalnimi stroški in vedno 
upoštevati načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

5. meni, da se mora v luči trenutne 
gospodarske situacije zakonodaja EU
uporabljati še bolj učinkovito in uspešno, 
prinašati koristi z minimalnimi stroški in 
vedno upoštevati načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da mora biti v luči trenutne 
gospodarske situacije zakonodaja EU še 
bolj učinkovita in uspešna, prinašati koristi 
z minimalnimi stroški in vedno upoštevati 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

5. meni, da mora biti v luči trenutne 
gospodarske situacije zakonodaja EU še 
bolj učinkovita, jasna in uspešna,
državljanom EU prinašati koristi z 
minimalnimi stroški in vedno upoštevati 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 17
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da zaradi slabega vodenja 
javnega sektorja breme državljanov 

črtano
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neprestano narašča; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj si še bolj 
prizadevajo za izboljšanje vodenja tega 
sektorja in zmanjšanje stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da zaradi slabega vodenja 
javnega sektorja breme državljanov 
neprestano narašča; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj si še bolj 
prizadevajo za izboljšanje vodenja tega 
sektorja in zmanjšanje stroškov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da zaradi slabega vodenja 
javnega sektorja breme državljanov 
neprestano narašča; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj si še bolj prizadevajo
za izboljšanje vodenja tega sektorja in 
zmanjšanje stroškov;

6. poudarja, da zaradi korupcije v javnem 
sektorju breme državljanov neprestano 
narašča; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj si na tem področju še bolj 
prizadevajo, da bodo znova pridobile 
zaupanje državljanov v nacionalne in 
evropske institucije;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da zaradi slabega vodenja 
javnega sektorja breme državljanov 
neprestano narašča; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj si še bolj prizadevajo 
za izboljšanje vodenja tega sektorja in 
zmanjšanje stroškov;

6. poudarja, da zaradi slabega vodenja 
javnega sektorja breme državljanov 
neprestano narašča; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj si še bolj prizadevajo 
za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti 
vodstva in zaposlenih tega sektorja in 
zmanjšanje stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; opozarja, da 
čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in 
zavira gospodarsko rast; zato poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na 
katerih bi bilo mogoče zmanjšati 
regulativne stroške;

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost, predvidljiv 
in zanesljiv zakonodajni okvir; opozarja, 
da čezmeren pa tudi premajhen nadzor 
ovira konkurenčnost in zavira gospodarsko 
rast;

Or. en

Predlog spremembe 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; opozarja, da
čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in 
zavira gospodarsko rast; zato poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na 
katerih bi bilo mogoče zmanjšati 
regulativne stroške;

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo pravičen zakonodajni 
okvir; opozarja, da imajo varčevalni 
ukrepi resne socialne posledice, 
zmanjšujejo proizvodno dejavnost in 
domače povpraševanje in s tem zavirajo
gospodarsko rast; zato poudarja potrebo po 
zmanjšanju birokracije in upravnega 
bremena ter Komisijo poziva, naj ustavi ta 
enoznačni pristop;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; opozarja, da 
čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in 
zavira gospodarsko rast; zato poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na katerih 
bi bilo mogoče zmanjšati regulativne 
stroške;

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost, jasen in 
predvidljiv zakonodajni okvir; opozarja, da 
čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in 
zavira gospodarsko rast; zato poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na katerih 
bi bilo mogoče zmanjšati regulativne 
stroške, pri čemer je treba v tem primeru 
uveljaviti primere dobre zakonodajne 
prakse v EU;

Or. en

Predlog spremembe 24
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; opozarja, da 
čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in 
zavira gospodarsko rast; zato poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na katerih 
bi bilo mogoče zmanjšati regulativne 
stroške;

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; opozarja, da 
čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in 
zavira gospodarsko rast; zato poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na katerih 
bi bilo mogoče zmanjšati regulativne 
stroške; v zvezi s tem pozdravlja pobudo 
Komisije REFIT in spodbuja k njenemu 
vztrajnemu in odločnemu nadaljevanju;

Or. en

Predlog spremembe 25
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; opozarja, da 
čezmeren nadzor ovira konkurenčnost in 
zavira gospodarsko rast; zato poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na katerih 
bi bilo mogoče zmanjšati regulativne 
stroške;

7. poudarja, da državljani, podjetja in drugi 
deležniki pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; zato 
poudarja potrebo po zmanjšanju birokracije 
in upravnega bremena ter Komisijo poziva, 
naj določi področja zakonodaje, na katerih 
bi bilo mogoče zmanjšati regulativne 
stroške;

Or. en

Predlog spremembe 26
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj se izogibajo 
nepotrebnim administrativnim zahtevam 
in obremenitvam za podjetja; zato morajo 
države članice jasno opredeliti obvezne 
določbe prava EU in ukrepe za njihovo 
izvajanje, ki jih predlagajo nacionalni 
parlamenti, skupaj s pojasnili o 
oblikovanju dodatnih določb (ki niso 
navedene v pravu EU);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj se izogibajo 
nepotrebnim administrativnim zahtevam 
in obremenitvam za podjetja; zato morajo 
države članice jasno opredeliti obvezne 
določbe prava EU in ukrepe za njihovo 
izvajanje, ki jih predlagajo nacionalni 
parlamenti, skupaj s pojasnili o 
oblikovanju dodatnih določb (ki niso 
navedene v pravu EU);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj se izogibajo 8. meni, da bi morale države članice jasno
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nepotrebnim administrativnim zahtevam 
in obremenitvam za podjetja; zato morajo 
države članice jasno opredeliti obvezne 
določbe prava EU in ukrepe za njihovo 
izvajanje, ki jih predlagajo nacionalni 
parlamenti, skupaj s pojasnili o 
oblikovanju dodatnih določb (ki niso 
navedene v pravu EU);

opredeliti obvezne določbe prava EU in 
ukrepe za njihovo izvajanje, ki jih 
predlagajo nacionalni parlamenti;

Or. en

Predlog spremembe 29
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj se izogibajo 
nepotrebnim administrativnim zahtevam in 
obremenitvam za podjetja; zato morajo
države članice jasno opredeliti obvezne 
določbe prava EU in ukrepe za njihovo 
izvajanje, ki jih predlagajo nacionalni 
parlamenti, skupaj s pojasnili o 
oblikovanju dodatnih določb (ki niso 
navedene v pravu EU);

8. poziva države članice, naj se izogibajo 
nepotrebnim administrativnim zahtevam in 
obremenitvam za podjetja, ki bi lahko 
zavrle rast gospodarstva; zato bi morale
države članice jasno opredeliti obvezne 
določbe prava EU in ukrepe za njihovo 
izvajanje, ki jih predlagajo nacionalni 
parlamenti, skupaj s pojasnili o 
oblikovanju dodatnih določb (ki niso 
navedene v pravu EU);

Or. en

Predlog spremembe 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da morajo države članice med 
prenosom prava EU v nacionalni sistem
bodisi količinsko natančno prenesti 
določbe direktive bodisi razložiti, zakaj 

9. poziva države članice, naj med 
prenosom prava EU v nacionalni sistem
razširijo prenosljive določbe, bolj kot to 
zahtevajo določene minimalne zahteve 
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menijo, da je treba razširiti prenosljive 
določbe, bolj kot to zahtevajo določene 
minimalne zahteve prava EU;

prava EU;

Or. en

Predlog spremembe 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da so višji standardi 
resnične udeležbe državljanov bistvenega 
pomena pri zagotavljanju ustrezne 
uporabe prava EU tako v črki kot v duhu;
poudarja tudi, da sta pravočasen dostop 
do vseh pomembnih informacij in obstoj 
ustreznih sredstev za uveljavljanje pravic 
temelja za udeležbo državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 32
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. pozdravlja sodno prakso Sodišča 
Evropske unije glede razlage člena 51 
Listine o temeljnih pravicah, v skladu s 
katero morajo organi držav članic, kot 
izhaja iz sodne prakse v zadevi ERT, 
prednostne pravice na podlagi prava 
Unije spoštovati tudi takrat, kadar želijo z 
nacionalnimi ukrepi omejiti temeljne 
svoboščine, ki jih zagotavlja PDEU;

Or. de
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Predlog spremembe 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. skrbi za zagotavljanje pravilnega 
izvajanja prava EU na področju okolja v 
največji možni meri; meni, da bi bilo treba 
pri odobritvi projektov, ki bi lahko privedli 
do kršitve okoljske zakonodaje EU, 
uporabljati previdnostni pristop in da so 
lahko odredbe v tem primeru učinkovito 
orodje za to;

Or. en

Predlog spremembe 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so ena izmed glavnih 
težav, s katerimi se soočajo države članice, 
formalne pravne zahteve na stopnjah 
priprave, obravnave, načrtovanja ali 
sprejetja zakonodajnih aktov; ugotavlja, da 
se lahko proces prenosa prava EU še 
zavleče, če se med njihovim izvajanjem 
spremeni sestava vlade; poleg tega se 
težave pojavijo tudi zaradi pomanjkanja 
usklajevanja ali sodelovanja med oddelki 
upravnih institucij, ki so odgovorne za 
prenos določb direktiv;

10. poudarja, da so ena izmed glavnih 
težav, s katerimi se soočajo države članice, 
formalne pravne zahteve na stopnjah 
priprave, obravnave, načrtovanja ali 
sprejetja zakonodajnih aktov; ugotavlja, da 
se lahko proces prenosa prava EU še 
zavleče, če se med njihovim izvajanjem 
spremeni sestava vlade; poleg tega se 
težave pojavijo tudi zaradi pomanjkanja 
usklajevanja ali sodelovanja med oddelki 
upravnih institucij, ki so odgovorne za 
prenos določb direktiv; obžaluje, da zaradi 
zamud pri učinkovitem prenosu 
zakonodaje EU v nacionalne zakonodaje 
pogosto prihaja do neustrezne uporabe 
prava Unije;
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Or. en

Predlog spremembe 35
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. pozdravlja dejstvo, da vse države 
članice sodelujejo pri projektu EU Pilot;
upa, da bo to privedlo do dodatnega 
zmanjšanja števila kršitev pogodb;
zahteva boljše obveščanje državljanov o 
projektu EU Pilot;

Or. de

Predlog spremembe 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. zahteva podrobno oceno dejanskih 
koristi in stroškov mehanizmov pritožb
(EU Pilot, Solvit itd.);

11. zahteva podrobno oceno učinkovitosti
mehanizmov pritožb (EU Pilot, Solvit itd.);
opozarja, da je Komisija glavni organ, 
pristojen za spoštovanje zakonodaje EU v 
državah članicah, tako v smislu prenosa 
kot tudi v smislu uveljavljanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poziva Evropsko komisijo, naj 
odločneje ukrepa proti zamudam pri 
prenosu direktiv; spodbuja Komisijo, naj 
pogosteje uporabi denarno kazen; ob 
upoštevanju zamude pri prenosu prava 
EU v posameznih državah članicah, 
poudarja pomembnost pogojenosti nove 
zakonodaje s pravilnim izvajanjem v 
državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj pomaga
konkurenčnim nacionalnim institucijam 
zagotavljati ustrezen prenos in uporabo 
pravil EU, naj določi glavne dejavnike 
tveganja za pravočasno in ustrezno 
izvajanje novih (ali delno spremenjenih) 
delov zakonodaje in naj priporoči, katere
dejavnike zmanjšanja tveganj je treba 
predvideti v izvedbenih načrtih; posveti naj 
tudi več pozornosti spodbujanju 
komunikacije med dvostranskimi
nacionalnimi upravami in Komisijo kot 
tudi drugim oblikam podpore državam 
članicam;

14. poziva Komisijo, naj pomaga
pristojnim nacionalnim institucijam 
zagotavljati ustrezen prenos in uporabo 
pravil EU, naj določi glavne dejavnike 
tveganja za pravočasno in ustrezno 
izvajanje novih (ali delno spremenjenih) 
delov zakonodaje in naj priporoči 
dejavnike zmanjšanja tveganj, ki jih je 
treba predvideti v izvedbenih načrtih;
posveti naj tudi več pozornosti spodbujanju
dvostranske komunikacije med 
nacionalnimi upravami in Komisijo kot 
tudi drugim oblikam podpore državam 
članicam in regionalnim oblastem;

Or. en

Predlog spremembe 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 14
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj pomaga 
konkurenčnim nacionalnim institucijam
zagotavljati ustrezen prenos in uporabo 
pravil EU, naj določi glavne dejavnike 
tveganja za pravočasno in ustrezno 
izvajanje novih (ali delno spremenjenih) 
delov zakonodaje in naj priporoči, katere 
dejavnike zmanjšanja tveganj je treba 
predvideti v izvedbenih načrtih; posveti naj 
tudi več pozornosti spodbujanju 
komunikacije med dvostranskimi 
nacionalnimi upravami in Komisijo kot 
tudi drugim oblikam podpore državam 
članicam;

14. poziva Komisijo, naj pomaga 
konkurenčnim nacionalnim institucijam
zagotoviti, da z ustreznim prenosom in 
uporabo pravil EU določijo in odpravijo
glavne dejavnike tveganja za pravočasno in 
ustrezno izvajanje novih (ali delno 
spremenjenih) delov zakonodaje in naj 
priporoči, katere dejavnike zmanjšanja 
tveganj je treba predvideti v izvedbenih 
načrtih; posveti naj tudi več pozornosti 
spodbujanju komunikacije med 
dvostranskimi nacionalnimi upravami in 
Komisijo kot tudi drugim oblikam podpore 
državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 40
Rainer Wieland

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj zagotovi javni dostop 
do informacij o primerih kršitev preko 
uporabnikom prijazne podatkovne baze, ki 
bo zagotavljala obsežne informacije o 
kršitvah posameznih zakonodajnih aktov 
EU ali držav članic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 15
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj zagotovi javni 
dostop do informacij o primerih kršitev 
preko uporabnikom prijazne podatkovne 
baze, ki bo zagotavljala obsežne 
informacije o kršitvah posameznih 
zakonodajnih aktov EU ali držav članic;

15. poziva Komisijo, naj zagotovi javni 
dostop do informacij o primerih kršitev 
preko uporabnikom prijazne podatkovne 
baze, ki bo zagotavljala obsežne 
informacije o kršitvah posameznih 
zakonodajnih aktov EU ali držav članic, 
zlasti pa naj Odboru za peticije 
pravočasno posreduje najnovejše 
informacije o stanju postopkov za 
ugotavljanje kršitev v zvezi s peticijami;

Or. en

Predlog spremembe 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da je bilo skupaj 399 
primerov za ugotavljanje kršitev 
zaključenih, ker so države članice 
dokazale, da spoštujejo pravo EU; 
ugotavlja tudi, da je Sodišče leta 2011 
objavilo 62 sodb v skladu s členom 258 
PDEU, od tega jih je bilo 53 (85 %) v
korist Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 43
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. meni, da mora Komisija predlagati 16. meni, da bi morala Komisija predlagati 
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uredbo, ki bo urejala pravila postopkov 
pred ugotavljanjem kršitev in postopkov za 
ugotavljanje kršitev; o razvoju teh pravil se 
bi bilo treba posvetovati pred 
zakonodajnim postopkom sprejemanja 
odločitev;

uredbo, ki bo urejala pravila postopkov 
pred ugotavljanjem kršitev in postopkov za 
ugotavljanje kršitev in ki bo med drugim 
zagotavljala obširno komunikacijo s 
pritožniki; o razvoju teh pravil se bi bilo 
treba posvetovati pred zakonodajnim 
postopkom sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. meni, da mora Komisija predlagati 
uredbo, ki bo urejala pravila postopkov 
pred ugotavljanjem kršitev in postopkov za 
ugotavljanje kršitev; o razvoju teh pravil se 
bi bilo treba posvetovati pred 
zakonodajnim postopkom sprejemanja 
odločitev;

16. poudarja, da pristojnost Komisije, da 
uvede postopek za ugotavljanje kršitev, 
ostaja pomembna spodbuda za ustrezno 
uporabo prava EU v državah članicah;
meni, da bi morala Komisija na podlagi 
jasnih in celovitih meril ter postopkov
predlagati uredbo, ki bo urejala pravila 
postopkov pred ugotavljanjem kršitev in 
postopkov za ugotavljanje kršitev; o 
razvoju teh pravil se bi bilo treba 
posvetovati pred zakonodajnim postopkom 
sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 45
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. se zaveda vedno manjšega števila 
nedokončanih primerov kršitev; ceni, da
države članice vlagajo veliko truda v 

17. se zaveda vedno manjšega števila 
nedokončanih primerov kršitev; izraža 
zaskrbljenost, ker države članice vlagajo 
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odpravljanje kršitev brez sodnih 
postopkov.

veliko truda v odpravljanje kršitev brez 
sodnih postopkov in se tako skušajo 
izogniti temu, da bi v primeru kršitev v 
celoti uporabljale pravo EU;

Or. en

Predlog spremembe 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja, da je za cilje pametne 
pravne ureditve bistvenega pomena, da 
državljani in podjetja razumejo, kako se 
zakonodaja EU uporablja v državah 
članicah; opozarja, da je bilo leta 2011 na 
tem področju mogoče rešiti dolgotrajen 
spor med institucijami EU v zvezi z 
načinom, kako morajo države članice 
podrobno razložiti, kako prenašajo 
direktive v svoj pravni red (glej razdelek o 
korelacijskih tabelah v prejšnjih letnih 
poročilih o spremljanju uporabe prava 
EU);

Or. en


