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Poprawka 1
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustep 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że SOLVIT nie jest 
organem UE posiadającym oficjalne 
uprawnienia do wydawania orzeczeń w 
sprawie przepisów prawnych UE, ale 
siecią dobrowolnej współpracy stworzoną 
przez administracje krajowe w celu
nieformalnego rozwiązywania problemów 
napotykanych przez obywateli i 
przedsiębiorstwa w związku z 
nieprawidłowym stosowaniem przez 
władze publiczne prawa rynku 
wewnętrznego;

4. uznaje skuteczność SOLVIT jako sieci
współpracy, która dąży do nieformalnego 
rozwiązywania problemów napotykanych 
przez obywateli i przedsiębiorstwa w 
związku z nieprawidłowym stosowaniem 
przez władze publiczne prawa rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 2
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na istnienie szeregu 
podmiotów, za pomocą których obywatele 
UE mogą rozwiązywać napotkane 
problemy, w tym Komisja Petycji 
Parlamentu Europejskiego, SOLVIT, 
Komisją Europejska oraz Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich;

Or. en
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Poprawka 3
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca SOLVIT do odsyłania spraw 
związanych z nieprawidłowym 
stosowaniem przepisów prawnych UE, 
które są dla niego zbyt złożone, nie tylko 
do Komisji Europejskiej, ale w stosownych 
przypadkach również do Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego;

6. wzywa SOLVIT do odsyłania spraw 
związanych z nieprawidłowym 
stosowaniem przepisów prawnych UE, 
które są dla niego zbyt złożone, nie tylko 
do Komisji Europejskiej, ale w stosownych 
przypadkach również do Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 4
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. jest zdania, że proces rozpatrywania 
petycji może w pozytywny sposób 
przyczynić się do lepszego stanowienia 
prawa; przypomina, ze po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego, uprawnienia 
Parlamentu do aktywnego i 
bezpośredniego kształtowania, 
modyfikowania i ulepszania przepisów 
prawnych UE znacznie się rozszerzą;

8. jest zdania, że proces rozpatrywania 
petycji może w pozytywny sposób 
przyczynić się do lepszego stanowienia 
prawa; przypomina, ze po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego, uprawnienia 
Parlamentu do aktywnego i 
bezpośredniego kształtowania, 
modyfikowania i ulepszania przepisów 
prawnych UE znacznie się rozszerzą;
przypomina, że należy również uwzględnić 
wzmocnienie roli parlamentów państw 
członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 5
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest również zdania, że nie ma 
pojedynczego punktu odniesienia 
zajmującego się rozpatrywaniem skarg 
obywateli od początku do końca, ponieważ 
są one składane za pośrednictwem 
różnych dostępnych kanałów; wzywa do 
poprawy koordynacji pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami zajmującymi 
się otrzymywaniem i rozpatrywaniem 
skarg obywateli;

Or. en

Poprawka 6
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje, że Parlament otrzymał 
niedawno skargę dotyczącą SOLVITu, w 
której skarżący kontestuje przedstawione 
informacje oraz nie zgadza się z wynikiem 
postępowania przeprowadzonego przez 
SOLVIT; podkreśla, ze jest to jedyna 
skarga dotycząca okresu objętego 
sprawozdaniem rocznym za rok 2008 r., 
jaka wpłynęła;

skreślony

Or. en
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Poprawka 7
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę, że na stronie 
internetowej SOLVIT nie ma linku do 
Komisji Petycji Parlamentu; zwraca się do 
SOLVITu z wnioskiem o dodanie takiego 
linku, aby obywatele byli świadomi prawa 
do składania petycji w Parlamencie jako 
środka uzyskania pozasądowego 
zadośćuczynienia i rozwiązania problemu 
w drodze procesu politycznego i 
prawodawczego.

10. zwraca uwagę, że na stronie 
internetowej SOLVIT nie ma linku do 
Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
ani do właściwych komisji parlamentów 
państw członkowskich; zwraca się do 
SOLVITu z wnioskiem o dodanie takiego 
linku, aby obywatele byli świadomi prawa 
do składania petycji w Parlamencie jako 
środka uzyskania pozasądowego 
zadośćuczynienia i rozwiązania problemu 
w drodze procesu politycznego i 
prawodawczego.

Or. fr

Poprawka 8
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę, że na stronie 
internetowej SOLVIT nie ma linku do 
Komisji Petycji Parlamentu; zwraca się do 
SOLVITu z wnioskiem o dodanie takiego
linku, aby obywatele byli świadomi prawa 
do składania petycji w Parlamencie jako 
środka uzyskania pozasądowego 
zadośćuczynienia i rozwiązania problemu 
w drodze procesu politycznego i 
prawodawczego.

10. zwraca się do SOLVITu z wnioskiem o 
dodanie na swojej tronie internetowej
linku do Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego, aby obywatele byli 
świadomi prawa do składania petycji w 
Parlamencie jako środka uzyskania 
pozasądowego zadośćuczynienia i 
rozwiązania problemu w drodze procesu 
politycznego i prawodawczego.

Or. en
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Poprawka 9
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. ponadto opowiada się za 
utworzeniem wspólnej strony internetowej 
instytucji europejskich przeznaczonej do 
udzielania pomocy obywatelom i 
kierowania ich bezpośrednio do instytucji 
lub organu posiadającego uprawnienia do 
rozpatrzenia ich skargi;

Or. en


