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Muudatusettepanek 1
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et petitsioonikomisjoni 
kaudu on parlamendil kohustus selliseid 
muresid uurida ja anda oma parim selliste 
õiguserikkumiste lõpetamiseks; arvestades, 
et kodanikele kõige asjakohasemate ja 
kiiremate parandusmeetmete pakkumiseks 
on petitsioonikomisjon jätkanud koostöö 
tugevdamist Euroopa Komisjoni, teiste 
parlamendikomisjonide ja
liikmesriikidega;

G. arvestades, et petitsioonikomisjoni 
kaudu on parlamendil kohustus selliseid 
muresid uurida ja anda oma parim selliste 
õiguserikkumiste lõpetamiseks; arvestades, 
et kodanikele kõige asjakohasemate ja 
kiiremate parandusmeetmete pakkumiseks 
on petitsioonikomisjon jätkanud koostöö 
tugevdamist
Euroopa Komisjoni, teiste 
parlamendikomisjonide, Euroopa Liidu 
asutuste, ametite ja võrgustike ning
liikmesriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et 2009. aastal saadud 
vastuvõetamatute petitsioonide arv näitab, 
et täiendavat rõhku tuleks pöörata kodanike 
paremale teavitamisele liidu pädevustest 
ning selle eri institutsioonide rollist;

I. arvestades, et 2009. aastal saadud 
vastuvõetamatute petitsioonide arv näitab, 
et täiendavat rõhku tuleks pöörata kodanike 
paremale teavitamisele liidu pädevustest ja 
selle eri institutsioonide rollist ning samuti 
valdkondadest, mille kohta esitatakse 
petitsioonikomisjonile tõenäoliselt 
petitsioone;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Diana Wallis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et paljudel juhtudel esitavad 
kodanikud parlamendile petitsioone 
liikmesriikide pädevate haldus- või 
kohtuorganite tehtud otsuste kohta;

J. arvestades, et paljudel juhtudel esitavad 
kodanikud parlamendile petitsioone 
liikmesriikide pädevate haldus- või 
kohtuorganite tehtud otsuste kohta;
seetõttu vajavad kodanikud vahendit 
ühenduse võtmiseks riigi ametiasutustega, 
et anda oma panus Euroopa 
õigusloomeprotsessi ning õigusaktide 
jõustamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et kodanikke tuleks eelkõige 
teavitada sellest, et – nagu Euroopa 
ombudsman tunnistas 2009. aasta 
detsembri otsuses, millega lõpetatakse 
komisjoni vastu esitatud kaebuse 
822/2009/BU uurimine – liikmesriikide 
kohtute menetlused on osa Euroopa 
õigusaktide rakendamise protsessist 
liikmesriikides ja et petitsioonikomisjon ei 
saa tegeleda küsimustega, mis kuuluvad 
liikmesriikide kohtute menetluste alla ega 
selliste menetluste tulemusi läbi vaadata;

K. arvestades, et kodanikke tuleks eelkõige 
teavitada sellest, et – nagu Euroopa 
ombudsman tunnistas 2009. aasta 
detsembri otsuses, millega lõpetatakse 
komisjoni vastu esitatud kaebuse 
822/2009/BU uurimine – liikmesriikide 
kohtute menetlused on osa Euroopa 
õigusaktide rakendamise protsessist 
liikmesriikides ja et petitsioonikomisjon ei 
saa tegeleda küsimustega, mis kuuluvad 
liikmesriikide kohtute menetluste alla, ega 
selliste menetluste tulemusi läbi vaadata 
juhul, kui tegemist ei olnud ELi 
õigusaktide rikkumisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K a. arvestades, et kohtumenetlustega 
seonduvad eelkõige mõnedes 
liikmesriikides kõrged kulud, mis võivad 
kodanikke takistada kaebuste esitamisel 
liikmesriigi pädevatele kohtutele, kui nad 
on seisukohal, et riigi ametiasutused ei ole 
neile ELi õigusega antud õigusi 
austanud;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K b. arvestades, et Euroopa Parlament 
seisab liikmesriigi kohtute väidetavate 
rikkumiste kohta esitatud petisioonide 
puhul silmitsi keerulise probleemiga, kui 
ta taotleb Euroopa Liidu Kohtult 
eelotsust, kuigi see oleks pidanud 
toimuma Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 267 kohaselt, eriti juhtudel, 
mil Euroopa Komisjon ei kasuta talle 
artikliga 258 antud volitusi 
asjassepuutuvate riikide vastu meetmete 
võtmiseks;

Or. en



PE411.258v01-00 6/23 AM\815973ET.doc

ET

Muudatusettepanek 7
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et kodanikel on õigus kiirele 
hüvitise saamisele ja kõrgele läbipaistvuse 
tasemele kõigi Euroopa institutsioonide 
puhul ning arvestades, et parlament on 
korduvalt taotlenud, et komisjon kasutaks 
oma õigusi asutamislepingu täitmise 
järelevalvajana ja võtaks meetmeid 
petitsioonide esitajate poolt avalikuks 
tehtud Euroopa õigusaktide rikkumiste 
vastu, eriti kui ELi õigusaktide ülevõtmine 
liikmesriikide tasandil toob kaasa nende 
rikkumise;

M. arvestades, et kodanikel on õigus kiirele 
ja lahenduste leidmisele suunatud 
hüvitusprotsessile ning kõrgele 
läbipaistvuse ja selguse tasemele kõigi 
Euroopa institutsioonide puhul ning 
arvestades, et parlament on korduvalt 
taotlenud, et komisjon kasutaks oma õigusi 
asutamislepingu täitmise järelevalvajana ja 
võtaks meetmeid petitsioonide esitajate 
poolt avalikuks tehtud Euroopa õigusaktide 
rikkumiste vastu, eriti kui ELi õigusaktide 
ülevõtmine liikmesriikide tasandil toob 
kaasa nende rikkumise;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N. arvestades, et paljudes petitsioonides 
väljendatakse jätkuvalt muret siseturu- ja 
keskkonnaalaste Euroopa õigusaktide 
ülevõtmise ja rakendamise üle, ning 
pidades silmas petitsioonikomisjoni 
varasemaid üleskutseid komisjonile 
tõhustada jõustamise kontrollimist nendes 
valdkondades;

N. arvestades, et paljudes petitsioonides 
väljendatakse jätkuvalt muret siseturu- ja 
keskkonnaalaste Euroopa õigusaktide 
ülevõtmise ja rakendamise üle, ning 
pidades silmas petitsioonikomisjoni 
varasemaid üleskutseid komisjonile 
tõhustada jõustamise kontrollimist nendes 
valdkondades ja muuta see 
tulemuslikumaks;

Or. ro
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Muudatusettepanek 9
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi 
õigusaktide järgimist täielikult kontrollida 
üksnes pärast lõpliku otsuse tegemist riigi 
ametiasutuste poolt, on eriti seoses 
keskkonnaküsimustega oluline kontrollida 
varajases etapis, et riigi ametiasutused 
kohaldaksid õigesti kõiki asjakohaseid ELi 
õiguse protseduurinõudeid;

O. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi 
õigusaktide järgimist täielikult kontrollida 
üksnes pärast lõpliku otsuse tegemist riigi 
ametiasutuste poolt, on eriti seoses 
keskkonnaküsimustega ja kõigil juhtudel, 
mille puhul mängib ajategur eriti tähtsat 
rolli, oluline kontrollida varajases etapis, et 
riigi ametiasutused kohaldaksid õigesti 
kõiki asjakohaseid ELi õiguse 
protseduurinõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi 
õigusaktide järgimist täielikult kontrollida 
üksnes pärast lõpliku otsuse tegemist riigi 
ametiasutuste poolt, on eriti seoses 
keskkonnaküsimustega oluline kontrollida 
varajases etapis, et riigi ametiasutused 
kohaldaksid õigesti kõiki asjakohaseid ELi 
õiguse protseduurinõudeid;

O. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi 
õigusaktide järgimist täielikult kontrollida 
üksnes pärast lõpliku otsuse tegemist riigi 
ametiasutuste poolt, on eriti seoses 
keskkonnaküsimustega oluline kontrollida 
varajases etapis, et kohalikud, 
piirkondlikud ja riigi ametiasutused 
kohaldaksid õigesti kõiki asjakohaseid ELi 
õiguse protseduurinõudeid;

Or. es
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Muudatusettepanek 11
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi 
õigusaktide järgimist täielikult kontrollida 
üksnes pärast lõpliku otsuse tegemist riigi 
ametiasutuste poolt, on eriti seoses 
keskkonnaküsimustega oluline kontrollida 
varajases etapis, et riigi ametiasutused 
kohaldaksid õigesti kõiki asjakohaseid ELi 
õiguse protseduurinõudeid;

O. arvestades, et kuigi komisjon saab ELi 
õigusaktide järgimist täielikult kontrollida 
üksnes pärast lõpliku otsuse tegemist riigi 
ametiasutuste poolt, on eriti seoses 
keskkonnaküsimustega oluline kontrollida 
varajases etapis, et riigi ametiasutused 
kohaldaksid õigesti kõiki asjakohaseid ELi 
õiguse protseduurinõudeid, ning teostada 
vajalike andmete saamiseks vajaduse 
korral üksikasjalik uuring kehtivate 
õigusaktide kohaldamise ja mõju kohta;

Or. ro

Muudatusettepanek 12
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus P

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

P. arvestades, et oluline on takistada 
bioloogilise mitmekesisuse edasist 
pöördumatut kadu, eriti Natura 2000 
aladel, ja et liikmesriigid on võtnud omale 
kohustuse tagada elupaikade direktiivi 
(92/43/EMÜ) kohaste erikaitsealade kaitse;

P. arvestades, et oluline on takistada 
bioloogilise mitmekesisuse edasist 
pöördumatut kadu, eriti Natura 2000 
aladel, ja et liikmesriigid on võtnud omale 
kohustuse tagada elupaikade direktiivi 
(92/43/EMÜ) ning linnudirektiivi (79/409 
EMÜ) kohaste erikaitsealade kaitse;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt Lissaboni lepingu 
jõustumise üle ja on veendunud, et 
parlament kaasatakse tihedalt uue 
kodanikualgatuse väljaarendamisse, nii et 
see vahend saavutab täielikult oma 
eesmärgi ning tagab ELi otsuste tegemise 
protsessi suurema läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse, võimaldades kodanikel 
teha ettepanekuid ELi õiguse muutmiseks 
või täiendamiseks;

2. väljendab heameelt Lissaboni lepingu 
jõustumise üle ja on veendunud, et 
parlament kaasatakse tihedalt uue 
kodanikualgatuse väljaarendamisse, nii et 
see vahend saavutab täielikult oma 
eesmärgi ning tagab ELi otsuste tegemise 
protsessi suurema läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse, võimaldades kodanikel 
teha ettepanekuid ELi õiguse 
parandamiseks või täiendamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt Lissaboni lepingu 
jõustumise üle ja on veendunud, et 
parlament kaasatakse tihedalt uue 
kodanikualgatuse väljaarendamisse, nii et 
see vahend saavutab täielikult oma 
eesmärgi ning tagab ELi otsuste tegemise 
protsessi suurema läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse, võimaldades kodanikel 
teha ettepanekuid ELi õiguse muutmiseks 
või täiendamiseks;

2. väljendab heameelt Lissaboni lepingu 
jõustumise üle ja on veendunud, et 
parlament osaleb tihedalt uue 
kodanikualgatuse väljaarendamises, nii et 
see vahend saavutab täielikult oma 
eesmärgi ning tagab ELi otsuste tegemise 
protsessi suurema läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse, võimaldades kodanikel 
teha ettepanekuid ELi õiguse muutmiseks 
või täiendamiseks;

Or. en



PE411.258v01-00 10/23 AM\815973ET.doc

ET

Muudatusettepanek 15
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt Lissaboni lepingu 
jõustumise üle ja on veendunud, et 
parlament kaasatakse tihedalt uue 
kodanikualgatuse väljaarendamisse, nii et 
see vahend saavutab täielikult oma 
eesmärgi ning tagab ELi otsuste tegemise 
protsessi suurema läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse, võimaldades kodanikel 
teha ettepanekuid ELi õiguse muutmiseks 
või täiendamiseks;

2. on veendunud, et parlament kaasatakse 
tihedalt uue kodanikualgatuse 
väljaarendamisse, nii et see vahend 
saavutab täielikult oma eesmärgi ning 
tagab ELi otsuste tegemise protsessi 
suurema läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse, võimaldades kodanikel 
teha ettepanekuid ELi õiguse muutmiseks
või täiendamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 16
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde oma resolutsiooni 
kodanikualgatuse kohta1, mille juurde 
petitsioonikomisjon lisas arvamuse; nõuab 
tungivalt, et komisjon sätestaks 
arusaadavad rakenduseeskirjad, milles 
määratletakse selgelt läbivaatamise ja 
otsuste tegemise protsessis osalevate
institutsioonide rollid ja kohustused;

5. tuletab meelde oma resolutsiooni 
kodanikualgatuse kohta1, mille juurde 
petitsioonikomisjon lisas arvamuse;
kinnitab taas oma kohustust kehtestada 
koos teiste institutsioonidega
rakenduseeskirjad, milles määratletakse 
selgelt kodanike õigused ning asjaomaste
institutsioonide kohustused ja 
otsustamismenetlused;

Or. en

                                               
1 Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta resolutsioon, millega palutakse komisjonil esitada ettepanek võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse rakendamise kohta (P6_TA(2009)0389).
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Muudatusettepanek 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde oma varasemat nõudmist, 
et parlamendi ja komisjoni asjaomased 
teenistused vaataksid põhjalikult läbi ELi 
kodanikele kättesaadavad 
kaebemenetlused, ja rõhutab, et tuleb 
alustada läbirääkimisi uue 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle,
milles tuleks arvesse võtta Euroopa
tegevuspõhimõtete arengut ja ELi 
kodanike õiguste rõhutamise suurenemist;

9. tuletab meelde oma varasemat nõudmist, 
et parlamendi ja komisjoni asjaomased 
teenistused vaataksid põhjalikult läbi ELi 
kodanikele kättesaadavad 
kaebemenetlused, ja rõhutab, kui oluline 
on jätkata läbirääkimisi Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni vahelise 
muudetud raamlepingu üle, et võtta täiel 
määral arvesse eelkõige Euroopa
kodanikualgatuste kaudu suurenenud ELi 
kodanike õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et 2009. aastal vastu võetud 
petitsioonides keskendutakse endiselt 
keskkonnale, põhiõigustele, 
õigusküsimustele ja siseturule; 
geograafiliselt oli enamik avaldusi liidu kui 
terviku kohta – seejärel Saksamaa, 
Hispaania, Itaalia ja Rumeenia kohta –, mis 
tõestab, et kodanikud jälgivad valvsalt liidu 
tegevust ja pöörduvad liidu poole, kui on 
vaja tegutseda;

14. märgib, et 2009. aastal vastu võetud 
petitsioonides, millest ligikaudu 40% 
tunnistati mittevastuvõetavaks, 
keskendutakse endiselt keskkonnale, 
põhiõigustele, õigusküsimustele ja 
siseturule; geograafiliselt oli enamik 
avaldusi liidu kui terviku kohta – seejärel 
Saksamaa, Hispaania, Itaalia ja Rumeenia 
kohta –, mis tõestab, et kodanikud jälgivad 
valvsalt liidu tegevust ja pöörduvad liidu 
poole, kui on vaja tegutseda;

Or. es
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Muudatusettepanek 19
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. tunnistab petitsioonide esitajate ja 
petitsioonikomisjoni töö tähtsust ELi 
keskkonna kaitsmisel; tunneb heameelt 
komisjoni algatuse üle tellida bioloogilise 
mitmekesisuse rahvusvaheliseks aastaks 
valmistumisel uuring elupaikade direktiivi 
kohaldamise kohta ja peab seda sobivaks 
vahendiks ELi varasema bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia hindamiseks ja 
uue strateegia väljatöötamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 b. on eriti rahul petitsiooniprotsessi 
edukate tulemustega, nagu Guérandes 
asuva Ferme du Casino piirkonna 
säilitamine näitena piirkonnast, mida 
kaitstakse Natura 2000 võrgustiku 
raames, mille puhul tugevdavad 
keskkonnaalased, ühiskondlikud, 
majandus- ja kultuurihuvid üksteist1;
tunneb heameelt ka Valencia 
ametivõimude otsuse üle mitte anda luba 
Parcenti küla arengukavale, mis järgib 
põhimõtet, et linnaplaneerimise projektid 
peavad tagama veeressursside olemasolu 
ning säästma keskkonda;
1 Tegemist oli organisatsiooni Salt Marsh 
Workers Union esitatud petitsiooniga nr 
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551/2008.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. täheldab, et üha rohkem on petitsioone 
probleemide kohta, mis kodanikel tekivad 
vaba liikumise õiguse kasutamisel; sellistes 
petitsioonides viidatakse liiga pikale ajale, 
mis vastuvõtval liikmesriigil kulub 
elamisloa andmiseks kolmandast riigist 
pärit olevatele pereliikmetele, ja raskustele 
hääleõiguse kasutamisel ja kvalifikatsiooni 
tunnustamisel; tunneb seetõttu heameelt 
hiljuti käivitatud Stockholmi programmi1
üle ja toetab selle eesmärkide kiiret 
rakendamist;

15. täheldab, et üha rohkem on petitsioone 
probleemide kohta, mis kodanikel tekivad 
vaba liikumise õiguse kasutamisel; sellistes 
petitsioonides viidatakse liiga pikale ajale, 
mis vastuvõtval liikmesriigil kulub 
elamisloa andmiseks kolmandast riigist 
pärit olevatele pereliikmetele, ja raskustele 
hääleõiguse kasutamisel ja kvalifikatsiooni 
tunnustamisel;

Or. es

Muudatusettepanek 22
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kordab oma varasemaid üleskutseid 
komisjonile esitada praktilisi ettepanekuid 
tarbijakaitse laiendamiseks 
väikeettevõtetele nende kaitsmiseks 
ebaausate kaubandustavade eest, nagu on 

16. kordab oma varasemaid üleskutseid 
komisjonile esitada praktilisi ettepanekuid 
tarbijakaitse laiendamiseks 
väikeettevõtetele nende kaitsmiseks 
ebaausate kaubandustavade eest, nagu on 

                                               
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala 
kodanike teenistuses”, KOM(2009)262 lõplik.
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ette nähtud Euroopa Parlamendi 16 
detsembri 2008. aasta resolutsioonis 
eksitavate "kataloogiettevõtete" kohta1, sest 
komisjon saab jätkuvalt petitsioone 
kataloogiettevõtete pettuste ohvritelt;

ette nähtud Euroopa Parlamendi 16 
detsembri 2008. aasta resolutsioonis 
eksitavate "kataloogiettevõtete" kohta1, sest 
komisjon saab jätkuvalt petitsioone 
kataloogiettevõtete pettuste ohvritelt; 
märgib, et seejuures võiksid positiivset 
rolli mängida ka kollektiivseid 
hüvitusmehhanisme käsitlevad Euroopa 
eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tunnistab keskset rolli, mis komisjonil 
on petitsioonikomisjoni töös, sest 
petitsioonide kontrollimisel, Euroopa 
õigusaktide rikkumise kindlakstegemisel ja 
heastamise taotlemisel tugineb 
petitsioonikomisjon komisjoni 
asjatundmisele, ning tunnustab 
jõupingutusi, mida komisjon on teinud 
petitsioonikomisjoni uurimistaotlustele 
vastamise aja lühendamiseks;

17. tunnistab keskset rolli, mis komisjonil 
on petitsioonikomisjoni töös, sest 
petitsioonide kontrollimisel, Euroopa 
õigusaktide rikkumise kindlakstegemisel ja 
heastamise taotlemisel tugineb 
petitsioonikomisjon komisjoni 
asjatundmisele, ning tunnustab 
jõupingutusi, mida komisjon on teinud 
petitsioonikomisjoni uurimistaotlustele 
vastamise aja lühendamiseks, et kodanike 
esitatud juhtumeid saaks lahendada 
võimalikult kiiresti;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. ergutab Euroopa Komisjoni alati 
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varakult sekkuma, kui petitsioonidega 
antakse märku võimalikest kahjudest 
erilistel kaitsealadel, tuletades selleks 
asjaomastele riiklikele asutustele meelde 
oma kohustust tagada EÜ direktiivi 92/43 
(elupaigad) alusel Natura 2000 
võrgustikku kuuluvaks liigitatud paikade 
puutumatus ning võtta vajaduse korral 
ennetavaid meetmeid ELi õigusaktide 
järgimise tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. tervitab äsja valitud Euroopa 
Komisjoni, eelkõige 
institutsioonidevaheliste suhete ja 
haldusküsimuste eest vastutavat komisjoni 
liiget, ning usub, et komisjon teeb 
petitsioonikomisjoniga võimalikult tihedat 
ja tõhusat koostööd ning austab seda kui 
ühte kõige olulisemat kanalit kodanike ja 
Euroopa Liidu institutsioonide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. palub komisjonil kiirendada oma 
tööd kõikide pooleliolevate menetlustega 
ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide 
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võimaliku rikkumise valdkonnas, et 
vältida komisjoni aeglase tegutsemise 
tõttu tekkivat korvamatut kahju;

Or. es

Muudatusettepanek 27
Marian Harkin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. on veendunud, et komisjoni 
pressiteadetes avaldatud 
rikkumismenetluste leidmine ja nende 
sobitamine teatavate petitsioonidega 
raiskaks tarbetult petitsioonikomisjoni aega 
ja ressursse, eelkõige horisontaalsete 
rikkumiste puhul;

19. on veendunud, et komisjoni 
pressiteadetes avaldatud 
rikkumismenetluste leidmine ja nende 
sobitamine teatavate petitsioonidega 
raiskaks tarbetult petitsioonikomisjoni aega 
ja ressursse, eelkõige horisontaalsete 
rikkumiste puhul, ning palub komisjonil 
teavitada petitsioonikomisjoni kõikidest 
asjakohastest rikkumismenetlustest;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. märgib rahuloluga, et komisjon püüab 
arendada alternatiivseid vahendeid 
Euroopa õigusaktide tõhusama 
rakendamise edendamiseks, ja tunneb 
heameelt nende liikmesriikide positiivse 
suhtumise üle, kes võtavad vajalikke 
meetmeid rikkumiste heastamiseks 
rakendamisprotsessi varajases etapis;

22. märgib rahuloluga, et komisjon püüab 
arendada alternatiivseid vahendeid 
Euroopa õigusaktide tõhusama 
rakendamise edendamiseks, ja tunneb 
heameelt nende liikmesriikide positiivse 
suhtumise üle, kes võtavad vajalikke 
meetmeid rikkumiste heastamiseks 
rakendamisprotsessi varajases etapis; 
rõhutab siiski, et alternatiivsed vahendid 
rikkumiste menetlemiseks ei saa asendada 



AM\815973ET.doc 17/23 PE411.258v01-00

ET

komisjonile aluslepingutega pandud 
kohustusi ning peavad teatise 2002/141 
kohaselt täielikult austama kaebuste 
esitajate õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. märgib rahuloluga, et komisjon püüab 
arendada alternatiivseid vahendeid 
Euroopa õigusaktide tõhusama 
rakendamise edendamiseks, ja tunneb 
heameelt nende liikmesriikide positiivse 
suhtumise üle, kes võtavad vajalikke 
meetmeid rikkumiste heastamiseks 
rakendamisprotsessi varajases etapis;

22. märgib rahuloluga, et komisjon püüab 
arendada alternatiivseid vahendeid 
Euroopa õigusaktide tõhusama 
rakendamise edendamiseks, ja tunneb 
heameelt nende liikmesriikide positiivse 
suhtumise üle, kes võtavad vajalikke 
meetmeid rikkumiste heastamiseks 
rakendamisprotsessi varajases etapis; peab 
teiselt poolt kahetsusväärseks, et teatavad 
liikmesriigid ei soovi osaleda koostöös 
komisjoniga ning tegelikult eiravad 
komisjoni hoiatusi;

Or. es

Muudatusettepanek 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. väljendab heameelt selle üle, et 
liikmesriikide osalemine 
petitsioonikomisjoni tegevuses on 
suurenenud ja nende esindajad võtavad 
koosolekutest osa; on veendunud, et 
koostööd tuleks tugevdada, sest pärast 

23. väljendab heameelt selle üle, et 
liikmesriikide osalemine 
petitsioonikomisjoni tegevuses on 
suurenenud ja nende esindajad võtavad 
koosolekutest osa, ning on veendunud, et 
koostööd tuleb tugevdada;
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Euroopa õigusaktide ülevõtmist 
liikmesriikide õigussüsteemi vastutavad 
nende rakendamise eest peamiselt riikide 
ametiasutused;

Or. es

Muudatusettepanek 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. rõhutab, et tugevdatud koostöö 
liikmesriikidega on petitsioonikomisjoni 
töö jaoks äärmiselt oluline; usub, et üks 
lahendus võiks olla koostöö tugevdamine 
riikide parlamentidega, eriti Lissaboni 
lepingu raames;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Diana Wallis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. ergutab liikmesriike valmistuma 
läbipaistvama ja proaktiivsema rolli 
mängimiseks sellistele petitsioonidele 
vastamisel, mis on seotud Euroopa Liidu 
õigusaktide rakendamise ja jõustamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Diana Wallis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 b. on seisukohal, et Lissaboni lepingut 
arvesse võttes peaks Euroopa Parlamendi 
petitsioonikomisjon püüdlema tihedamate 
töösuhete loomise poole liikmesriikide 
riiklike ja piirkondlike parlamentide 
sarnaste komisjonidega, et edendada 
vastastikust mõistmist Euroopa teemasid 
puudutavate petitsioonide küsimustes 
ning tagada kiire kodanikele vastamine 
kõige sobivamal tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. juhib tähelepanu Hispaania ulatusliku 
linnaehituse mõju käsitlevas resolutsioonis1

esitatud järeldustele ja palub Hispaania 
asutustel esitada hinnang meetmete kohta,
mida nad sellega seoses on võtnud;

24. juhib tähelepanu Hispaania ulatusliku 
linnaehituse mõju käsitlevas resolutsioonis 
esitatud järeldustele ja palub Hispaania
asutustel jätkata hinnangute esitamist 
võetud meetmete kohta, nagu nad on siiani 
teinud;

Or. es

                                               
1 Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2009. aasta resolutsioon Hispaania ulatusliku linnastumise mõju kohta Euroopa 
kodanike õigustele, keskkonnale ja ELi õigustiku kohaldamisele, P6_TA(2009)0192.
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Muudatusettepanek 35
Marian Harkin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. tunnistab, et ELi tegevusega vähe 
seotud petitsioonide kasvav suundumus 
võib osaliselt tuleneda sellest, et 
elektrooniliselt esitatud petitsioonide arv 
on suurenenud, sest teist aastat järjest on 
elektroonilisi petitsioone olnud rohkem 
kui posti teel saadetud petitsioone;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. on veendunud, et kuigi interneti 
laialdast kasutamist tuleks julgustada, sest 
see hõlbustab kodanikega suhtlemist, 
tuleks leida lahendus, kuidas vältida 
komisjoni koormamist petitsioonidega, 
milles esitatud küsimused ei kuulu 
komisjoni pädevusse; on seisukohal, et 
lahenduse võiks pakkuda parlamendi 
registreerimismenetluse läbivaatamine ja 
soovitab asjaomastel töötajatel kõnealused 
dokumendid suunata kodanike kirjade 
üksusele, mitte petitsioonikomisjonile;

27. on veendunud, et kuigi interneti 
laialdast kasutamist tuleks julgustada, sest 
see hõlbustab kodanikega suhtlemist, 
tuleks leida lahendus, kuidas vältida 
komisjoni koormamist petitsioonidega, 
milles esitatud küsimused ei kuulu 
komisjoni pädevusse; on seisukohal, et 
lahenduse võiks pakkuda parlamendi 
registreerimismenetluse läbivaatamine
ning petitsioonide haldamise ja
hindamisega seotud töötajate arvu 
suurendamine, sest petitsioonide 
esitamiseks vajalik keelevalik on ikka veel 
piiratud, ja soovitab asjaomastel töötajatel 
kõnealused dokumendid suunata kodanike 
kirjade üksusele, mitte 
petitsioonikomisjonile;

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. on veendunud, et kuigi interneti 
laialdast kasutamist tuleks julgustada, sest 
see hõlbustab kodanikega suhtlemist, 
tuleks leida lahendus, kuidas vältida 
komisjoni koormamist petitsioonidega, 
milles esitatud küsimused ei kuulu 
komisjoni pädevusse; on seisukohal, et 
lahenduse võiks pakkuda parlamendi 
registreerimismenetluse läbivaatamine ja 
soovitab asjaomastel töötajatel kõnealused 
dokumendid suunata kodanike kirjade 
üksusele, mitte petitsioonikomisjonile;

27. on veendunud, et kuigi interneti 
laialdast kasutamist tuleks julgustada, sest 
see hõlbustab kodanikega suhtlemist, 
tuleks leida lahendus, kuidas vältida 
komisjoni koormamist petitsioonidega, 
milles esitatud küsimused ei kuulu 
komisjoni pädevusse; on seisukohal, et 
lahenduse võiks pakkuda parlamendi 
registreerimismenetluse läbivaatamine ja 
soovitab asjaomastel töötajatel kõnealused 
dokumendid suunata kodanike kirjade 
üksusele, mitte petitsioonikomisjonile, kui 
saadud dokumente ei saa liigitada selgelt 
parlamendile esitatud petitsioonideks;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. usub, et uurida tuleks põhjuseid, 
mille tõttu erinevad ELi liikmesriikide 
kodanike ja residentide Euroopa 
Parlamendile esitatud petitsioonide arvud 
teineteisest, ning samuti tuleks korraldada 
teavituskampaania uuringu tulemuste 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. soovitab luua portaal, milles on 
mitmeastmeline vorm petitsioonide jaoks 
ja milles antakse kodanikele teavet selle 
kohta, mida võib parlamendile petitsiooni 
esitamisega saavutada ja millised on 
parlamendi volitused, ja kus oleksid lingid 
alternatiivsetele õiguskaitsevahenditele 
Euroopa ja liikmesriigi tasandil;

29. soovitab luua portaal, milles on 
mitmeastmeline interaktiivne vorm 
petitsioonide jaoks ja milles antakse 
kodanikele teavet selle kohta, mida võib 
parlamendile petitsiooni esitamisega 
saavutada ja millised on parlamendi 
volitused, ja kus oleksid lingid 
alternatiivsetele õiguskaitsevahenditele 
Euroopa ja liikmesriigi tasandil; nõuab 
võimalikult üksikasjaliku kirjelduse 
koostamist Euroopa Liidu vastutuse kohta 
eri valdkondades, et kaoks ebaselgus liidu 
pädevuse ja liikmesriikide pädevuse 
vahel;

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30 a. rõhutab, et senist veebilehte on vaja 
viivitamatult parandada kohe, kui on 
leitud parim lahendus vahendite 
küsimusele;

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Margrete Auken

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. on rahul parlamendi uue kodukorra 
heakskiitmise ja petitsioonide 
käsitlemisega seotud sätete 
läbivaatamisega; toetab sekretariaadi ja 
fraktsioonide esindajate tööd, mida nad 
teevad parlamendiliikmetele mõeldud 
petitsioonikomisjoni eeskirjade ja 
sisemenetluste teatmiku läbivaatamiseks, 
sest selline dokument ei abista ainult 
parlamendiliikmeid nende töös, vaid 
suurendab ka petitsioonimenetluse 
läbipaistvust;

31. on rahul parlamendi uue kodukorra 
heakskiitmise ja petitsioonide 
käsitlemisega seotud sätete 
läbivaatamisega; tunneb heameelt ka
parlamendiliikmetele mõeldud 
petitsioonikomisjoni eeskirjade ja 
sisemenetluste teatmiku läbivaatamise üle, 
sest selline dokument ei abista ainult 
parlamendiliikmeid nende töös, vaid 
suurendab ka petitsioonimenetluse 
läbipaistvust;

Or. en


