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Predlog spremembe 1
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da Solvit ni organ EU s 
formalnimi pooblastili za odločanje o 
zakonodaji  EU, ampak mreža za 
prostovoljno sodelovanje med 
nacionalnimi upravami pri neuradnem 
reševanju težav, s katerimi se državljani in 
podjetja srečujejo, kadar  javni organi 
napačno uporabljajo zakonodajo s področja 
notranjega trga;

4. ugotavlja učinkovitost mreže Solvit kot 
mreže za sodelovanje pri neuradnem 
reševanju težav, s katerimi se državljani in 
podjetja srečujejo, kadar  javni organi 
napačno uporabljajo zakonodajo s področja 
notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 2
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da obstajajo različni 
subjekti, prek katerih lahko državljani EU 
sporočajo svoje težave, vključno z 
odborom Parlamenta za peticije, mrežo 
Solvit, Evropsko komisijo in Evropskim 
ombudsmanom;

Or. en

Predlog spremembe 3
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spodbuja mrežo Solvit, naj primere 
napačne uporabe zakonodaje EU, katerih 
reševanje je zanjo preveč zapleteno, preda 
Komisiji ali Odboru Evropskega 
parlamenta za peticije;

6. poziva mrežo Solvit, naj primere 
napačne uporabe zakonodaje EU, katerih 
reševanje je zanjo preveč zapleteno, preda 
Komisiji ali Odboru Evropskega 
parlamenta za peticije;

Or. en

Predlog spremembe 4
Mariya Nedelcheva

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da peticije lahko pozitivno 
prispevajo k boljši pripravi zakonodaje; 
opozarja, da se bodo pooblastila 
Parlamenta za dejavno in neposredno 
oblikovanje, pregled in izboljšavo 
zakonodaje EU po začetku veljave 
Lizbonske pogodbe zelo povečala;

8. meni, da peticije lahko pozitivno 
prispevajo k boljši pripravi zakonodaje; 
opozarja, da se bodo pooblastila 
Parlamenta za dejavno in neposredno 
oblikovanje, pregled in izboljšavo 
zakonodaje EU po začetku veljave 
Lizbonske pogodbe zelo povečala; 
opozarja tudi, da je treba upoštevati 
okrepitev vloge nacionalnih parlamentov;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni tudi, da ni ene same referenčne 
točke, ki bi bila odgovorna za spremljanje 
pritožb državljanov od začetka do konca, 
saj so le-te vložene prek številnih različnih 
kanalov; poziva k večji usklajenosti med 
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različnimi subjekti, ki sodelujejo pri 
sprejemanju in obravnavanju pritožb 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. navaja, da je Parlament nedavno prejel 
v zvezi z mrežo Solvit pritožbo, v kateri so 
pritožniki oporekali zagotovljenim 
informacijam in se niso strinjali z izidom 
postopka, ki ga je ta mreža vodila; 
poudarja, da je to edina pritožba za 
obdobje, ki ga obsega letno poročilo za 
leto 2008;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Mariya Nedelcheva

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ugotavlja, da na spletni strani mreže 
Solvit ni povezave na Odbor Evropskega 
parlamenta za peticije; poziva Solvit, naj to 
povezavo doda, da se bodo državljani 
lahko seznanili s svojo pravico do 
naslavljanja peticij na Parlament kot načina 
za zagotavljanje izvensodnih sredstev in 
rešitev prek političnega in zakonodajnega 
postopka.

10. ugotavlja, da na spletni strani mreže 
Solvit ni povezave na Odbor Evropskega 
parlamenta za peticije in niti na pristojne 
odbore nacionalnih parlamentov; poziva 
Solvit, naj to povezavo doda, da se bodo 
državljani lahko seznanili s svojo pravico 
do naslavljanja peticij na Parlament kot 
načina za zagotavljanje izvensodnih 
sredstev in rešitev prek političnega in 
zakonodajnega postopka.
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Or. fr

Predlog spremembe 8
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ugotavlja, da na spletni strani mreže 
Solvit ni povezave na Odbor Evropskega 
parlamenta za peticije; poziva Solvit, naj 
to povezavo doda, da se bodo državljani 
lahko seznanili s svojo pravico do 
naslavljanja peticij na Parlament kot načina 
za zagotavljanje izvensodnih sredstev in 
rešitev prek političnega in zakonodajnega
postopka.

10. poziva Solvit, naj na svoji spletni 
strani doda povezavo na odbor 
Evropskega parlamenta za peticije, da se 
bodo državljani lahko seznanili s svojo 
pravico do naslavljanja peticij na 
Parlament kot načina za zagotavljanje 
izvensodnih sredstev in rešitev prek 
političnega in zakonodajnega postopka.

Or. en

Predlog spremembe 9
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. nadalje podpira razvoj skupne 
spletne strani evropskih institucij, ki bi 
bila namenjena pomoči državljanom in bi 
jih usmerila neposredno k instituciji ali 
organu, ki je pristojen za obravnavanje 
njihove pritožbe;

Or. en


