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Predlog spremembe 1
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Parlament dolžan, da prek svojega 
Odbora za peticije obravnava take primere 
in stori vse, kar je v njegovi moči, da take 
kršitve ustavi; ker je Odbor za peticije zato, 
da bi državljanom omogočil kar najbolj 
ustrezna in hitra pravna sredstva poglabljal 
sodelovanje s Komisijo, z drugimi 
parlamentarnimi odbori in državami 
članicami,

G. ker je Parlament dolžan, da prek svojega 
Odbora za peticije obravnava take primere 
in stori vse, kar je v njegovi moči, da take 
kršitve ustavi; ker je Odbor za peticije zato, 
da bi državljanom omogočil kar najbolj 
ustrezna in hitra pravna sredstva, poglabljal 
sodelovanje s Komisijo, z drugimi 
parlamentarnimi odbori, evropskimi 
organi, agencijami in omrežji ter z
državami članicami,

Or. en

Predlog spremembe 2
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker število nedopustnih peticij, prejetih v 
letu 2009, kaže, da bi bilo treba nameniti 
poseben poudarek obveščanju državljanov
o pristojnostih Unije in vlogi njenih 
različnih institucij;

I. ker število nedopustnih peticij, prejetih v 
letu 2009, kaže, da bi bilo treba nameniti 
poseben poudarek obveščanju državljanov 
o pristojnostih Unije in vlogi njenih 
različnih institucij, pa tudi o zadevah, o 
katerih bodo verjetno peticije predložene 
Odboru za peticije,

Or. en

Predlog spremembe 3
Diana Wallis

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker v mnogih primerih državljani na 
Parlament naslovijo peticije glede odločb 
pristojnih upravnih ali sodnih organov 
držav članic;

J. ker v mnogih primerih državljani na 
Parlament naslovijo peticije glede odločb 
pristojnih upravnih ali sodnih organov 
držav članic; v tem smislu državljani 
potrebujejo mehanizme, prek katerih 
lahko zahtevajo odgovornost državnih 
organov za njihovo vlogo pri evropskem 
zakonodajnem procesu in pri procesu 
izvrševanja zakonodaje,

Or. en

Predlog spremembe 4
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker bi morali državljane zlasti 
ozavestiti, da – kot je ugotovil evropski 
varuh človekovih pravic v odločbi z 
decembra 2009, s katero je zaključil 
preiskavo pritožbe 822/2009/BU zoper 
Komisijo – so postopki pred nacionalnimi 
sodišči del izvajanja evropske zakonodaje 
v državah članicah in da Odbor za peticije 
ne more obravnavati zadev, ki so v 
postopku pred nacionalnimi sodišči ali 
opraviti revizije sklepa takega postopka,

K. ker bi morali državljane zlasti 
ozavestiti, da – kot je ugotovil evropski 
varuh človekovih pravic v odločbi z 
decembra 2009, s katero je zaključil 
preiskavo pritožbe 822/2009/BU zoper 
Komisijo – so postopki pred nacionalnimi 
sodišči del izvajanja evropske zakonodaje 
v državah članicah in da Odbor za peticije 
ne more obravnavati zadev, ki so v 
postopku pred nacionalnimi sodišči, ali 
opraviti revizije sklepa takega postopka v 
zadevah, v katerih se ne krši zakonodaja 
EU,

Or. en

Predlog spremembe 5
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker so lahko visoki stroški sodnih 
postopkov, še posebej v nekaterih državah 
članicah, ovira za državljane in jim 
dejansko utegnejo preprečiti, da bi 
zahtevali presojanje ukrepov pred 
pristojnimi nacionalnimi sodišči, če 
menijo, da nacionalni organi niso 
spoštovali njihovih pravic v skladu z 
zakonodajo EU,

Or. en

Predlog spremembe 6
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava K b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kb. ker se Parlament sooča s posebnim 
problemom, ko prejme peticijo, ker 
nacionalno sodstvo domnevno ni 
zahtevalo predhodne sodbe Sodišča, 
čeprav bi bilo to obvezno v skladu s 
členom 267 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti, če Evropska 
komisija ne uporabi svojih pristojnosti v 
skladu s členom 258 za ukrepanje proti 
zadevni državi članici,

Or. en

Predlog spremembe 7
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava M
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Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker imajo državljani pravico do hitrega
izboljšanja stanja in visoke ravni 
preglednosti vseh evropskih institucij in 
ker je Parlament Komisijo večkrat zaprosil, 
naj kot varuhinja pogodb uporabi svojo 
posebno pravico ter ukrepa proti kršitvam 
evropske zakonodaje, ki so jih odkrili 
vlagatelji peticij, zlasti kršitvam 
zakonodaje Evropske unije pri prenosu na 
nacionalno raven,

M. ker imajo državljani pravico do hitrih
in v rešitev usmerjenih pravnih sredstev in 
visoke ravni preglednosti in jasnosti vseh 
evropskih institucij in ker je Parlament 
Komisijo večkrat zaprosil, naj kot 
varuhinja pogodb uporabi svojo posebno 
pravico ter ukrepa proti kršitvam evropske 
zakonodaje, ki so jih odkrili vlagatelji 
peticij, zlasti kršitvam zakonodaje 
Evropske unije pri prenosu na nacionalno 
raven,

Or. en

Predlog spremembe 8
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker mnoge peticije še naprej vzbujajo 
zaskrbljenost glede prenosa in izvajanja 
evropske zakonodaje o notranjem trgu in 
okolju ter ob upoštevanju prejšnjih pozivov 
Odbora za peticije Komisiji, naj zagotovi 
okrepitev nadzora nad izvrševanjem na teh 
področjih,

N. ker mnoge peticije še naprej vzbujajo 
zaskrbljenost glede prenosa in izvajanja 
evropske zakonodaje o notranjem trgu in 
okolju ter ob upoštevanju prejšnjih pozivov 
Odbora za peticije Komisiji, naj zagotovi 
okrepitev in izboljšanje učinkovitosti
nadzora nad izvrševanjem na teh področjih,

Or. ro

Predlog spremembe 9
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je treba zlasti pri okoljskih zadevah O. ker je treba zlasti pri okoljskih zadevah 
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kljub temu, da Komisija lahko polno 
preveri skladnost z zakonodajo Evropske 
unije šele, ko so nacionalni organi že 
sprejeli končno odločitev, že v zgodnji fazi 
preveriti, ali nacionalne oblasti pravilno 
izvajajo vse ustrezne postopkovne zahteve 
zakonodaje Evropske unije,

in pri vseh zadevah, pri katerih je časovni 
vidik še posebej pomemben, kljub temu, da 
Komisija lahko polno preveri skladnost z 
zakonodajo Evropske unije šele, ko so 
nacionalni organi že sprejeli končno 
odločitev, že v zgodnji fazi preveriti, ali 
nacionalne oblasti pravilno izvajajo vse 
ustrezne postopkovne zahteve zakonodaje 
Evropske unije,

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je treba zlasti pri okoljskih zadevah 
kljub temu, da Komisija lahko polno 
preveri skladnost z zakonodajo Evropske 
unije šele, ko so nacionalni organi že 
sprejeli končno odločitev, že v zgodnji fazi 
preveriti, ali nacionalne oblasti pravilno 
izvajajo vse ustrezne postopkovne zahteve 
zakonodaje Evropske unije,

O. ker je treba zlasti pri okoljskih zadevah,
kljub temu, da Komisija lahko polno 
preveri skladnost z zakonodajo Evropske 
unije šele, ko so nacionalni organi že 
sprejeli končno odločitev, že v zgodnji fazi 
preveriti, ali lokalne, regionalne in
nacionalne oblasti pravilno izvajajo vse 
ustrezne postopkovne zahteve zakonodaje 
Evropske unije,

Or. es

Predlog spremembe 11
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je treba zlasti pri okoljskih zadevah 
kljub temu, da Komisija lahko polno 
preveri skladnost z zakonodajo Evropske 
unije šele, ko so nacionalni organi že 

O. ker je treba zlasti pri okoljskih zadevah,
kljub temu, da Komisija lahko polno 
preveri skladnost z zakonodajo Evropske 
unije šele, ko so nacionalni organi že 



PE441.258v01-00 8/22 AM\815973SL.doc

SL

sprejeli končno odločitev, že v zgodnji fazi 
preveriti, ali nacionalne oblasti pravilno 
izvajajo vse ustrezne postopkovne zahteve 
zakonodaje Evropske unije,

sprejeli končno odločitev, že v zgodnji fazi 
preveriti, ali nacionalne oblasti pravilno 
izvajajo vse ustrezne postopkovne zahteve 
zakonodaje Evropske unije, in, kjer je to 
potrebno, opraviti podrobne študije o
izvajanju in vplivu veljavne zakonodaje, 
da se pridobijo vse zahtevane informacije,

Or. ro

Predlog spremembe 12
Margrete Auken

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je treba preprečevati dodatne 
nepovratne izgube biotske raznolikosti, 
zlasti na zaščitenih območjih Natura 2000, 
in ker so se države članice zavezale 
zagotavljanju varovanja posebnih 
ohranitvenih območij iz direktive o 
habitatih (92/43/EGS),

P. ker je treba preprečevati dodatne 
nepovratne izgube biotske raznolikosti, 
zlasti na zaščitenih območjih Natura 2000, 
in ker so se države članice zavezale 
zagotavljanju varovanja posebnih 
ohranitvenih območij iz direktive o 
habitatih (92/43/EGS) in direktive o pticah 
(79/409/EGS),

Or. en

Predlog spremembe 13
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in je prepričan, da bo 
Parlament tesno povezan z razvojem nove 
državljanske pobude za polno doseganje 
cilja tega instrumenta ter zagotavljanje 
preglednosti in odgovornosti Evropske 
unije v postopkih odločanja, kar bo 

2. pozdravlja začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in je prepričan, da bo 
Parlament tesno povezan z razvojem nove 
državljanske pobude za polno doseganje 
cilja tega instrumenta ter zagotavljanje 
preglednosti in odgovornosti Evropske 
unije v postopkih odločanja, kar bo 
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državljanom omogočilo, da predlagajo 
spremembe ali dopolnila k zakonodaji
Evropske unije,

državljanom omogočilo, da predlagajo 
izboljšanje zakonodaje Evropske unije ali 
njeno dopolnitev,

Or. ro

Predlog spremembe 14
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in je prepričan, da bo 
Parlament tesno povezan z razvojem nove 
državljanske pobude za polno doseganje 
cilja tega instrumenta ter zagotavljanje 
preglednosti in odgovornosti Evropske 
unije v postopkih odločanja, kar bo 
državljanom omogočilo, da predlagajo 
spremembe ali dopolnila k zakonodaji 
Evropske unije,

2. pozdravlja začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in je prepričan, da bo 
Parlament tesno sodeloval pri razvoju nove 
državljanske pobude za polno doseganje 
cilja tega instrumenta ter zagotavljanje 
preglednosti in odgovornosti Evropske 
unije v postopkih odločanja, kar bo 
državljanom omogočilo, da predlagajo 
spremembe ali dopolnila k zakonodaji 
Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 15
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe in je prepričan, da bo 
Parlament tesno povezan z razvojem nove 
državljanske pobude za polno doseganje 
cilja tega instrumenta ter zagotavljanje 
preglednosti in odgovornosti Evropske 
unije v postopkih odločanja, kar bo 
državljanom omogočilo, da predlagajo 
spremembe ali dopolnila k zakonodaji 

2. je prepričan, da bo Parlament tesno 
povezan z razvojem nove državljanske 
pobude za polno doseganje cilja tega 
instrumenta ter zagotavljanje preglednosti 
in odgovornosti Evropske unije v 
postopkih odločanja, kar bo državljanom 
omogočilo, da predlagajo spremembe ali 
dopolnila k zakonodaji Evropske unije;
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Evropske unije,

Or. es

Predlog spremembe 16
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja na svojo resolucijo o 
državljanski pobudi1, h kateri je Odbor za 
peticije prispeval mnenje; poziva Komisijo, 
naj določi podrobne izvedbene predpise, ki 
bodo jasno opredelili vlogo in obveznosti 
institucij, ki sodelujejo v preiskavah in 
postopkih odločanja;

5. opozarja na svojo resolucijo o 
državljanski pobudi1, h kateri je Odbor za 
peticije prispeval mnenje; ponovno izraža 
svojo zavezo, da skupaj z drugimi 
institucijami določi izvedbene predpise, ki 
jasno opredeljujejo pravice državljanov ter
obveznosti in postopke odločanja 
zadevnih institucij;

Or. en

Predlog spremembe 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na svoje prejšnje zahteve, naj 
pristojne službe Parlamenta in Komisije 
opravijo polno revizijo postopkov sodnega 
varstva, ki so na voljo državljanom 
Evropske unije, in poudarja, da je treba 
začeti pogajanja o novem 
medinstitucionalnem sporazumu, ki bo 
upošteval razvoj evropskih politik in večji 
poudarek na pravicah državljanov 
Evropske unije;

9. opozarja na svoje prejšnje zahteve, naj 
pristojne službe Parlamenta in Komisije 
opravijo popolno revizijo postopkov 
sodnega varstva, ki so na voljo 
državljanom Evropske unije, in poudarja 
pomen nadaljevanja pogajanj o 
revidiranem okvirnem sporazumu med 
Evropskim parlamentom in Komisijo, da 
bo v celoti upošteval večje pravice 
državljanov EU, zlasti prek evropskih 

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 s pozivom Komisiji za predložitev predloga Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju državljanske pobude – P6_TA (2009)0389.
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državljanskih pobud;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen, da so bile peticije v letu 
2009 še naprej osredotočene na okolje, 
temeljne pravice, pravosodje in notranji 
trg; gledano zemljepisno se je večina 
peticij nanašala na Unijo kot celoto, sledile 
so ji Nemčija, Španija, Italija in Romunija, 
kar kaže, da državljani budno spremljajo 
delo Unije in od nje zahtevajo, da ukrepa;

14. je seznanjen, da so bile peticije v letu 
2009 – skoraj 40 % teh je bilo 
nedopustnih – še naprej osredotočene na 
okolje, temeljne pravice, pravosodje in 
notranji trg; gledano zemljepisno se je 
večina peticij nanašala na Unijo kot celoto, 
sledile so ji Nemčija, Španija, Italija in 
Romunija, kar kaže, da državljani budno 
spremljajo delo Unije in od nje zahtevajo, 
da ukrepa;

Or. es

Predlog spremembe 19
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. priznava pomen dela vlagateljev 
peticij in svojega Odbora za peticije za 
varstvo okolja v Uniji; pozdravlja pobudo 
odbora, da naroči študijo o izvajanju 
direktive o habitatih pred mednarodnim 
letom biotske raznovrstnosti, in meni, da 
gre za uporabno orodje za ocenjevanje 
pretekle in pripravo nove strategije EU o 
biotski raznovrstnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. je še posebej zadovoljen s primeri, ki 
so bili uspešno zaključeni zaradi postopka 
peticije, kot je ohranitev območja Ferme 
du Casino v občini Guerande, pri čemer 
gre za primer območja, ki je zaščiteno v 
okviru omrežja Natura 2000 in pri 
katerem se medsebojno krepijo okoljski, 
družbeni, gospodarski in kulturni 
interesi1; 
pozdravlja tudi odločitev oblasti v 
Valencii, da ne odobrijo razvojnega 
načrta za vas Parcent, kar odraža načelo, 
da je treba za projekte urbanističnega 
razvoja zagotoviti vodne vire in da morajo 
biti okoljsko trajnostni;
1 Gre za peticijo 551/2008 sindikata 
delavcev slanih močvirij.

Or. en

Predlog spremembe 21
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opaža, da vse več peticij poudarja 
težave, ki jih imajo državljani pri 
uveljavljanju svoje pravice do svobode 
gibanja; omenjajo, da države članice 
gostiteljice potrebujejo preveč časa za 
izdajo dovoljenj za prebivanje družinskim 
članom državljanov tretjih držav, ter 

15. opaža, da vse več peticij poudarja 
težave, ki jih imajo državljani pri 
uveljavljanju svoje pravice do svobode 
gibanja; omenjajo, da države članice 
gostiteljice potrebujejo preveč časa za 
izdajo dovoljenj za prebivanje družinskim 
članom državljanov tretjih držav, ter 
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izpostavljajo težave pri uveljavljanju 
volilne pravice in s priznavanjem 
kvalifikacij; zato pozdravlja nedavno 
začeti stockholmski program11 in podpira 
hitro izvajanje njegovih ciljev;

izpostavljajo težave pri uveljavljanju 
volilne pravice in s priznavanjem 
kvalifikacij;

Or. es

Predlog spremembe 22
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ponavlja prejšnje pozive Komisiji, naj 
pripravi praktične predloge za razširitev 
varovanja potrošnika pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami na malo 
gospodarstvo, kot je zaprosil v svoji 
resoluciji o zavajajočih podjetjih za 
imeniške storitve, saj odbor še vedno 
prejema peticije žrtev prevar podjetij za 
poslovne imeniške storitve;

16. ponavlja prejšnje pozive Komisiji, naj 
pripravi praktične predloge za razširitev 
varovanja potrošnika pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami na malo 
gospodarstvo, kot je zaprosil v svoji 
resoluciji o zavajajočih podjetjih za 
imeniške storitve, saj odbor še vedno 
prejema peticije žrtev prevar podjetij za 
poslovne imeniške storitve; ugotavlja, da 
bi lahko evropska pravila o kolektivnih 
pravnih sredstvih tudi v tem kontekstu 
igrala pozitivno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 23
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. priznava osrednjo vlogo Komisije pri 
delu Odbora za peticije, ki se še naprej 
zanaša na njene izkušnje pri označevanju 

17. priznava osrednjo vlogo Komisije pri 
delu Odbora za peticije, ki se še naprej 
zanaša na njene izkušnje pri označevanju 

                                               
1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Območje svobode, varnosti in pravice za državljane, 
KOM(2009)262 končno.
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peticij, odkrivanju kršitev evropske 
zakonodaje in pri iskanju rešitev, in 
napore, ki jih je Komisija vložila v 
skrajšanje skupnega časa, potrebnega za 
odziv na prošnje odbora za preiskave;

peticij, odkrivanju kršitev evropske 
zakonodaje in pri iskanju rešitev, in 
napore, ki jih je Komisija vložila v 
skrajšanje skupnega časa, potrebnega za 
odziv na prošnje odbora za preiskave, da je 
mogoče zadeve, na katere opozarjajo 
državljani, reševati kolikor je mogoče
hitro; 

Or. ro

Predlog spremembe 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. spodbuja Evropsko komisijo, naj 
posreduje v zgodnji fazi vsakič, ko peticije 
opozorijo na morebitno poškodovanje 
posebnih zaščitenih območij, tako da 
opozori zadevne nacionalne organe na 
njihovo obveznost zagotavljanja 
nedotakljivosti območij, uvrščenih v 
mrežo Natura 2000 v skladu z Direktivo 
92/43 (o habitatih); in naj, kjer je to 
potrebno, sprejme ukrepe za zagotavljanje 
spoštovanja evropske zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 25
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. pozdravlja novoizvoljeno Komisijo –
zlasti komisarja, pristojnega za 
medinstitucionalne odnose in 
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administrativne zadeve – in je prepričan, 
da bo kolikor je mogoče tesno in 
učinkovito sodelovala z Odborom za 
peticije ter ga spoštovala kot eno 
najpomembnejših povezav med državljani 
in evropskimi institucijami;

Or. en

Predlog spremembe 26
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj pospeši svoje 
delo na vseh postopkih, ki še niso 
zaključeni in zadevajo morebitne kršitve 
okoljske zakonodaje Skupnosti, da se 
prepreči nepopravljiva škoda, ki bi jo 
povzročila počasnost ukrepanja Komisije;

Or. es

Predlog spremembe 27
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi bilo nepotrebno 
zapravljanje časa in virov, če bi moral 
odbor v sporočilih Komisije za javnost 
iskati postopke ugotavljanja kršitev in nato 
ugotoviti, s katero peticijo se ujemajo, 
zlasti v primerih horizontalnih kršitev;

19. meni, da bi bilo nepotrebno 
zapravljanje časa in virov, če bi moral 
odbor v sporočilih Komisije za javnost 
iskati postopke ugotavljanja kršitev in nato 
ugotoviti, s katero peticijo se ujemajo, 
zlasti v primerih horizontalnih kršitev, ter 
prosi Komisijo, naj obvešča Odbor za 
peticije o vseh pomembnejših postopkih 
ugotavljanja kršitev;
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Or. en

Predlog spremembe 28
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. pozdravlja napore Komisije, da bi 
razvila nadomestne načine za boljše 
izvajanje evropske zakonodaje in pozitiven 
odnos nekaterih držav članic, ki ustrezno 
ukrepajo za odpravo kršitev že v zgodnji 
fazi postopka izvajanja;

22. pozdravlja napore Komisije, da bi 
razvila nadomestne načine za boljše 
izvajanje evropske zakonodaje in pozitiven 
odnos nekaterih držav članic, ki ustrezno 
ukrepajo za odpravo kršitev že v zgodnji 
fazi postopka izvajanja; vseeno poudarja, 
da nadomestni načini za obravnavanje 
kršitev ne morejo nadomestiti 
odgovornosti Komisije v skladu s 
pogodbami in da morajo v celoti 
spoštovati pravice pritožnikov, kot so 
opredeljene v sporočilu 2002/141; 

Or. en

Predlog spremembe 29
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. pozdravlja napore Komisije, da bi 
razvila nadomestne načine za boljše 
izvajanje evropske zakonodaje in pozitiven 
odnos nekaterih držav članic, ki ustrezno 
ukrepajo za odpravo kršitev že v zgodnji 
fazi postopka izvajanja;

22. pozdravlja napore Komisije, da bi 
razvila nadomestne načine za boljše 
izvajanje evropske zakonodaje in pozitiven 
odnos nekaterih držav članic, ki ustrezno 
ukrepajo za odpravo kršitev že v zgodnji 
fazi postopka izvajanja; po drugi strani 
obžaluje, da se nekatere države članice 
upirajo sodelovanju pri delu Komisije in 
dejansko ne upoštevajo opozoril Komisije;

Or. es
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Predlog spremembe 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja povečano udeležbo držav 
članic v dejavnosti Odbora za peticije in 
navzočnost njihovih predstavnikov na 
sejah; meni, da bi bilo treba tako 
sodelovanje okrepiti, saj so za izvrševanje 
evropske zakonodaje, ko je že prenesena v 
nacionalni pravni red, v prvi vrsti 
odgovorne države članice;

23. pozdravlja povečano udeležbo držav 
članic v dejavnosti Odbora za peticije in 
navzočnost njihovih predstavnikov na 
sejah ter meni, da bi bilo treba tako 
sodelovanje okrepiti;

Or. es

Predlog spremembe 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je tesnejše sodelovanje z 
državami članicami izjemno pomembno 
za delo Odbora za peticije; meni, da bi 
bila lahko rešitev v krepitvi sodelovanja z 
nacionalnimi parlamenti, zlasti v 
kontekstu Lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 32
Diana Wallis

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. spodbuja države članice, naj bodo 
pripravljene odigrati preglednejšo in 
dejavnejšo vlogo pri odgovarjanju na 
peticije, ki zadevajo izvajanje in 
uveljavljanje evropske zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 33
Diana Wallis

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. meni, da bi moral Odbor za peticije 
tega Parlamenta, glede na Lizbonsko 
pogodbo, vzpostaviti tesnejše delovne stike 
s podobnimi odbori nacionalnih in 
regionalnih parlamentov, da bi se 
spodbujalo medsebojno razumevanje 
peticij o evropskih vprašanjih in 
državljanom zagotovili kar najhitrejši 
odgovori na najustreznejši ravni;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja na sklepe v svoji resoluciji o 
vplivu obsežne urbanizacije v Španiji1 in 
španske oblasti poziva, naj posredujejo 

24. opozarja na sklepe v svoji resoluciji o 
vplivu obsežne urbanizacije v Španiji1 in 
španske oblasti poziva, naj še naprej

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2009 o vplivu obsežne urbanizacije v Španiji na osebne 
pravice evropskih državljanov, okolje in uporabo prava EU, P6_TA(2009)0192.
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oceno povezanih ukrepov; posredujejo ocene sprejetih ukrepov, kot 
so to počele doslej;

Or. es

Predlog spremembe 35
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. ugotavlja, da je naraščajoča težnja po 
naslavljanju peticij, ki se le v omejenem 
obsegu nanašajo na dejavnosti Evropske 
unije, morda povezana s povečanim 
številom elektronskim peticij, saj že drugo 
leto zapored število elektronskih peticij 
presega število peticij, poslanih po pošti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 36
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da je treba spodbujati obsežno 
uporabo spleta, ki omogoča 
sporazumevanje z državljani, vendar pa je 
treba najti rešitev, ki bi preprečevala, da bi 
bil odbor preobremenjen s peticijami, ki to 
niso; meni, da bi lahko bila rešitev prenova 
postopka vpisa v register v Parlamentu, 
pristojne uslužbence pa spodbuja, naj 
namesto na Odbor za peticije take dopise 
preusmerijo na oddelek za korespondenco 
z državljani;

27. meni, da je treba spodbujati obsežno 
uporabo spleta, ki omogoča 
sporazumevanje z državljani, vendar pa je 
treba najti rešitev, ki bi preprečevala, da bi 
bil odbor preobremenjen s peticijami, ki to 
niso; meni, da bi lahko bila rešitev prenova 
postopka vpisa v register v Parlamentu in 
okrepitev osebja, ki sodeluje pri 
upravljanju s peticijami in njihovem 
ocenjevanju ter še vedno nima potrebnega 
znanja jezikov, pristojne uslužbence pa 
spodbuja, naj namesto na Odbor za peticije 
take dopise preusmerijo na oddelek za 
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korespondenco z državljani;

Or. en

Predlog spremembe 37
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da je treba spodbujati obsežno 
uporabo spleta, ki omogoča 
sporazumevanje z državljani, vendar pa je 
treba najti rešitev, ki bi preprečevala, da bi 
bil odbor preobremenjen s peticijami, ki to 
niso; meni, da bi lahko bila rešitev prenova 
postopka vpisa v register v Parlamentu, 
pristojne uslužbence pa spodbuja, naj 
namesto na Odbor za peticije take dopise 
preusmerijo na oddelek za korespondenco 
z državljani;

27. meni, da je treba spodbujati obsežno 
uporabo spleta, ki omogoča 
sporazumevanje z državljani, vendar pa je 
treba najti rešitev, ki bi preprečevala, da bi 
bil odbor preobremenjen s peticijami, ki to 
niso; meni, da bi lahko bila rešitev prenova 
postopka vpisa v register v Parlamentu, 
pristojne uslužbence pa spodbuja, naj 
namesto na Odbor za peticije take dopise, 
ko ti niso kot peticije izrecno naslovljeni 
na Parlament, preusmerijo na oddelek za 
korespondenco z državljani;

Or. en

Predlog spremembe 38
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. meni, da bi bilo treba opraviti 
raziskavo glede razlogov za razliko v 
številu peticij, ki jih Evropskemu 
parlamentu predložijo državljani držav 
članic EU in osebe s prebivališčem v 
državah članicah, ter organizirati 
kampanjo obveščanja o ugotovitvah te 
raziskave;
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Or. en

Predlog spremembe 39
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. spodbuja izdelavo portala, na katerem 
bo dostopen večstopenjski obrazec za 
peticije, ki bi državljane lahko obveščal, 
kaj lahko dosežejo z naslavljanjem peticij 
na Parlament ali o pooblastilih Parlamenta, 
lahko pa bi vseboval tudi povezavo do 
drugih oblik pravnih sredstev na evropski 
in nacionalni ravni;

29. spodbuja izdelavo portala, na katerem 
bo dostopen večstopenjski interaktivni
obrazec za peticije, ki bi državljane lahko 
obveščal, kaj lahko dosežejo z 
naslavljanjem peticij na Parlament ali o 
pooblastilih Parlamenta, lahko pa bi 
vseboval tudi povezavo do drugih oblik 
pravnih sredstev na evropski in nacionalni 
ravni; poziva po kolikor je mogoče 
podrobnemu opisu pristojnosti Evropske 
unije na različnih področjih, da se 
prepreči morebitne nejasnosti glede 
pristojnosti Unije in nacionalnih 
pristojnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 40
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja, da je treba takoj izboljšati 
obstoječo spletno stran, dokler se ne najde 
najboljša rešitev za vprašanje sredstev;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Margrete Auken

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. pozdravlja potrditev novega poslovnika 
Parlamenta in revizijo določb o upravljanju 
peticij; spodbuja delo sekretariata in 
predstavnikov političnih skupin pri reviziji 
vodnika za poslance o pravilih in 
notranjem postopku Odbora za peticije, saj 
bo tak dokument v pomoč poslancem pri 
njihovem delu, povečal pa bo tudi 
preglednost postopka naslavljanja peticij;

31. pozdravlja potrditev novega poslovnika 
Parlamenta in revizijo določb o upravljanju 
peticij; pozdravlja tudi revidiran vodnik za 
poslance o pravilih in notranjem postopku 
Odbora za peticije, saj bo tak dokument v 
pomoč poslancem pri njihovem delu, 
povečal pa bo tudi preglednost postopka 
naslavljanja peticij;

Or. en


