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Muudatusettepanek 1
Peter Jahr

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikleid 258 ja 260;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et petitsioonimenetlus ja 
selle eriomadused, mis võimaldavad 
vastutaval komisjonil otsida ja pakkuda 
parlamendile petitsiooni esitanud Euroopa 
kodanikele lahendusi, on olulised;

A. arvestades, et petitsioonimenetlus ja 
selle eriomadused, mis võimaldavad 
vastutaval komisjonil otsida ja pakkuda 
parlamendile petitsiooni esitanud Euroopa 
kodanikele lahendusi ning neid kaitsta, on 
olulised;

Or. el

Muudatusettepanek 3
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et petitsioonimenetlus ja 
selle eriomadused, mis võimaldavad 
vastutaval komisjonil otsida ja pakkuda 
parlamendile petitsiooni esitanud Euroopa 

A. arvestades, et petitsioonimenetlus ja 
selle eriomadused, mis peaksid 
võimaldama vastutaval komisjonil otsida 
ja pakkuda parlamendile petitsiooni 
esitanud Euroopa kodanikele lahendusi, on 
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kodanikele lahendusi, on olulised; olulised;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et ELi kodanikke esindab 
otseselt Euroopa Parlament ning õigus 
esitada petitsioone võimaldab neil 
pöörduda oma esindajate poole juhul, kui 
nad tunnevad, et nende õigusi on rikutud;

C. arvestades, et ELi kodanikke esindab 
otseselt Euroopa Parlament ning õigus 
esitada petitsioone võimaldab neil 
pöörduda oma esindajate poole juhul, kui 
nad tunnevad, et nende õigusi on rikutud ja 
kui petitsiooni teema puudutab 
petitsioonikomisjoni tegevusvaldkonda;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et Euroopa õigusaktide 
rakendamisel on otsene mõju ELi 
kodanikele ja elanikele, kes saavad kõige 
paremini hinnata selle tulemuslikkust ja 
kitsaskohti ning anda märku säilinud 
puudustest, mis tuleb kõrvaldada, et tagada 
liidu õigusaktide parem rakendamine eri 
liikmesriikides;

D. arvestades, et Euroopa õigusaktide 
rakendamisel on otsene mõju ELi 
kodanikele ja elanikele, kes saavad kõige 
paremini hinnata selle tulemuslikkust ja 
kitsaskohti ning anda märku säilinud 
puudustest, mis tuleb kõrvaldada, et tagada 
liidu õigusaktide parem rakendamine eri 
liikmesriikides, ning arvestades, et 
petitsioonikomisjon peaks saama 
esmatähtsaks kontaktiks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 6
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et mitmed liikmesriigid 
väljendavad siiski endiselt vastumeelsust 
aktiivsele koostööle vastutava komisjoniga 
ning ei osale näiteks komisjoni 
koosolekutel või ei vasta neile saadetud 
kirjadele; arvestades, et see näitab lojaalse 
koostöö puudumist parlamendiga;

F. arvestades, et mitmed liikmesriigid 
väljendavad mõnedel juhtudel siiski 
endiselt vastumeelsust aktiivsele koostööle 
vastutava komisjoniga ning ei osale näiteks 
komisjoni koosolekutel või ei vasta neile 
saadetud kirjadele; arvestades, et see näitab 
lojaalse koostöö puudumist parlamendiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus P a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

P a. arvestades, et kuna väga paljud 
petitsioonid puudutavad võimaliku 
keskkonnamõjuga projekte, oleks 
soovitav, et petitsioonikomisjon kaaluks 
niisuguste petitsioonide (projektide 
teemal, mille kohta on esitatud avalik 
järelepärimine) käsitlemist nii, et hoitaks 
ära viivitusi nii petitsiooni esitaja kui ka 
asjaomase projekti edenemise huvides;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Peter Jahr

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus S
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

S. arvestades, et oma eelmises 
tegevusaruandes ja arvamuses ühenduse 
õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 
komisjoni aastaaruande kohta nõudis 
petitsioonikomisjon, et talle esitataks 
korrapäraselt teavet selle kohta, millises 
etapis on petitsioonidega seotud 
rikkumismenetlused;

S. arvestades, et pidades silmas komisjoni
alustatud rikkumismenetluste tõttu 
menetluses olevate petitsioonide suurt 
arvu, nõudis petitsioonikomisjon oma 
eelmises tegevusaruandes ja arvamuses 
ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet 
käsitleva komisjoni aastaaruande kohta, et 
talle esitataks korrapäraselt teavet selle 
kohta, millises etapis on petitsioonidega 
seotud rikkumismenetlused;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Peter Jahr

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus T a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

T a. tuletades meelde oma 6. juuli 2010. 
aasta resolutsiooni (petitsioonikomisjoni 
arutelude kohta aastal 2009)1 lõiget 32, 
milles käsitleti parlamendi taotlust 
petitsioonide registreerimiskorra 
läbivaatamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. loodab, et parlament ja 1. loodab, et parlament ja 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0261
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petitsioonikomisjon kaasatakse aktiivselt 
kodanikualgatuse arendamisse, nii et see 
vahend saavutaks täielikult oma eesmärgid 
ning sellega tagataks ELi otsustusprotsessi 
suurem läbipaistvus, võimaldades 
kodanikel teha ettepanekuid liidu õiguse 
parandamiseks, muutmiseks või 
täiendamiseks;

petitsioonikomisjon kaasatakse aktiivselt 
kodanikualgatuse arendamisse, nii et see 
vahend saavutaks täielikult oma eesmärgid 
ning sellega tagataks ELi otsustusprotsessi 
suurem läbipaistvus, võimaldades 
kodanikel teha ettepanekuid liidu õiguse 
parandamiseks, muutmiseks või 
täiendamiseks, püüdes vältida selle 
avaliku platvormi kasutamist ainult 
reklaamiks;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 . loodab, et petitsioonikomisjonile 
tehakse ülesandeks Euroopa Komisjonis 
registreeritud Euroopa kodanikualgatuste 
jälgimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. loodab, et kodanikualgatused, mis ei 
ole saanud nõutava aja jooksul miljonit 
allkirja, võidakse saata parlamendi 
petitsioonikomisjoni üksikasjalikumaks 
aruteluks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 13
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. nõuab, et petitsioonikomisjon 
esindaks Euroopa Parlamenti parlamendi 
ja komisjoni avalikul kuulamisel, kus 
osalevad miljon allkirja kogunud 
kodanikualgatuste esindajad, nii et 
kuulamisel oleks kasu komisjoni 
kogemustest ja õiguspärasusest;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et Lissaboni lepingu 
jõustumisega muutus põhiõiguste harta 
õiguslikult siduvaks ning rõhutab harta 
olulisust liidu ja liikmesriikide tegevuse 
hoogustamisel selles valdkonnas ning on 
kindel, et see aitab parandada kodanike 
teadlikkust ja arusaamist põhiõigustest;

4. tuletab meelde, et Lissaboni lepingu 
jõustumisega muutus põhiõiguste harta 
õiguslikult siduvaks ning rõhutab harta 
olulisust liidu ja liikmesriikide tegevuse 
hoogustamisel selles valdkonnas ning on 
kindel, et Euroopa Komisjon kui lepingute 
täitmise järelevalvaja teeb kõik, mis 
võimalik, et tagada põhiõiguste tõhus 
rakendamine, nagu hartas ette nähakse;

Or. de

Muudatusettepanek 15
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste 
harta rakendamiseks” ning on seisukohal, 
et tõelist põhiõiguste kultuuri tuleb 
arendada, edendada ja tugevdada nii ELi 
institutsioonides kui ka liikmesriikides, 
eelkõige liidu õiguse kohaldamisel ja 
rakendamisel;

5. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste 
harta rakendamiseks” ning on seisukohal, 
et tõelist põhiõiguste kultuuri tuleb 
arendada, edendada ja tugevdada nii ELi 
institutsioonides kui ka liikmesriikides, 
eelkõige liidu õiguse kohaldamisel ja 
rakendamisel; on seisukohal, et strateegias 
osutatud teavitustegevus liidu rolli ja 
volituste kohta põhiõiguste valdkonnas 
peaks olema konkreetne ja üldine, 
tagamaks, et volitusi ei antaks tulevikus 
meelevaldselt kord komisjonile, kord 
liikmeriikidele, eriti tundlikes küsimustes;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Victor Boştinaru

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. rõhutab siiski, et vaatamata sellele, et 
väga paljud petitsioonid puudutavad 
hartas sisalduvaid õigusi, keeldub 
komisjon õiguslike vahendite puudumise 
tõttu pidevalt võtmast meetmeid, et hoida 
ära põhiõiguste jämedaid rikkumisi 
liikmesriikides; 

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle 
kuulutada 2013. aasta Euroopa 
kodakondsuse aastaks, et hoogustada 
arutelu Euroopa kodakondsuse teemal ja 
teavitada ELi kodanikke nende õigustest;

7. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle 
kuulutada 2013. aasta Euroopa 
kodakondsuse aastaks, et hoogustada 
arutelu Euroopa kodakondsuse teemal ja 
teavitada ELi kodanikke nende õigustest − 
eelkõige mitmesuguste vahendite 
lubatavast kasutamisest ELi tasandil; on 
seisukohal, et Euroopa kodakondsuse 
aastat tuleks kasutada uut Euroopa 
kodanikualgatust puudutava teabe 
ulatuslikuks levitamiseks, et ennetada 
läbivaatamata jätmise kõrget määra, mis 
on võrreldav petitsioonide vallas ikka veel 
valitseva määraga; on seisukohal, et 
samal ajal tuleks arutluse alla võtta ka 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta piiratud 
kohaldusala;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle 
kuulutada 2013. aasta Euroopa 
kodakondsuse aastaks, et hoogustada 
arutelu Euroopa kodakondsuse teemal ja 
teavitada ELi kodanikke nende õigustest;

7. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle 
kuulutada 2013. aasta Euroopa 
kodakondsuse aastaks, et hoogustada 
arutelu Euroopa kodakondsuse teemal ja 
teavitada ELi kodanikke nende õigustest ja 
demokraatlikest vahenditest, mis neil 
nende õiguste maksma panemiseks 
kasutada on;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Nikolaos Salavrakos
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. väljendab heameelt selle üle, et 
veebilehel „Teie õigused ELis” loodi ühtne 
teabepunkt kodanike jaoks, kes soovivad 
saada teavet või esitada kaebust või 
petitsiooni; tervitab komisjoni poolt vastu 
võetud meetmeid, et lihtsustada avaliku abi 
teenuseid, mille eesmärk on teavitada 
kodanikke nende õigustest Euroopa 
tasandil ja võimalikest 
õiguskaitsevahenditest rikkumiste korral,
kuid tuletab siiski meelde, et Euroopa 
institutsioonid peavad andma rohkem 
teavet ja tagama suurema läbipaistvuse;

8. väljendab heameelt selle üle, et 
veebilehel „Teie õigused ELis” loodi ühtne 
teabepunkt kodanike jaoks, kes soovivad 
saada teavet või esitada kaebust või 
petitsiooni; tervitab komisjoni poolt vastu 
võetud meetmeid, et lihtsustada avaliku abi 
teenuseid, mille eesmärk on teavitada 
kodanikke nende õigustest Euroopa 
tasandil ja võimalikest 
õiguskaitsevahenditest rikkumiste korral; 
rõhutab, et Euroopa institutsioonid peavad 
andma rohkem teavet ja tagama suurema 
läbipaistvuse;

Or. el

Muudatusettepanek 20
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. väljendab heameelt selle üle, et 
veebilehel „Teie õigused ELis” loodi ühtne 
teabepunkt kodanike jaoks, kes soovivad 
saada teavet või esitada kaebust või 
petitsiooni; tervitab komisjoni poolt vastu 
võetud meetmeid, et lihtsustada avaliku abi 
teenuseid, mille eesmärk on teavitada 
kodanikke nende õigustest Euroopa 
tasandil ja võimalikest 
õiguskaitsevahenditest rikkumiste korral,
kuid tuletab siiski meelde, et Euroopa 
institutsioonid peavad andma rohkem 
teavet ja tagama suurema läbipaistvuse;

8. väljendab heameelt selle üle, et 
veebilehel „Teie õigused ELis” loodi ühtne 
teabepunkt kodanike jaoks, kes soovivad 
saada teavet või esitada kaebust või 
petitsiooni; tervitab komisjoni poolt vastu 
võetud meetmeid, et lihtsustada avaliku abi 
teenuseid, mille eesmärk on teavitada 
kodanikke nende õigustest Euroopa 
tasandil ja võimalikest 
õiguskaitsevahenditest rikkumiste korral,
kuid tuletab siiski meelde, et Euroopa 
institutsioonid peavad andma rohkem 
teavet ja tagama suurema läbipaistvuse, 
tagades eelkõige dokumentide hõlpsa 
kättesaadavuse ning petitsiooni esitajate 
soovi korral nende isikuandmete salajas 
hoidmise;
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Or. fr

Muudatusettepanek 21
Peter Jahr

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde oma resolutsiooni 
Euroopa Ombudsmani 2009. aasta 
tegevuse kohta ning nõuab tungivalt, et 
ombudsman tagaks juurdepääsu teabele ja 
selle, et järgitaks õigust heale haldusele, 
kuna need on hädavajalikud eeltingimused 
selleks, et kodanikud usaldaksid 
institutsioone;

9. tuletab meelde oma resolutsiooni 
Euroopa Ombudsmani 2009. aasta 
tegevuse kohta ning nõuab tungivalt, et 
ombudsman tagaks juurdepääsu teabele ja 
selle, et järgitaks õigust heale haldusele, 
kuna need on hädavajalikud eeltingimused 
selleks, et kodanikud usaldaksid 
institutsioone; toetab soovitust, mille 
ombudsman andis komisjonile seoses 
petitsiooniga 676/2008/RT ja mis 
puudutas liigseid viivitusi ombudsmanile 
vastamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. juhib tähelepanu sellele, et 2010. aastal 
esitatud petitsioonides keskenduti endiselt 
keskkonnale, põhiõigustele, siseturule ja 
õigusküsimustele; märgib, et 
geograafiliselt oli enamik petitsioone 
Hispaania (16%) ja liidu kui terviku 
(16%) kohta ning järgnesid Saksamaa, 
Itaalia ja Rumeenia;

10. juhib tähelepanu sellele, et 2010. aastal 
esitatud petitsioonides keskenduti endiselt 
keskkonnale, põhiõigustele, siseturule ja 
õigusküsimustele;

Or. el
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Muudatusettepanek 23
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab, kui oluline on komisjoni ja 
liikmesriikide vaheline koostöö, ning peab 
kahetsusväärseks teatavate liikmesriikide 
puhul esinevat tegevusetust seoses 
Euroopa Liidu keskkonnaalaste 
õigusaktide kohaldamise ja jõustamisega;

Or. el

Muudatusettepanek 24
Victor Boştinaru

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. on seisukohal, et komisjon peaks 
Euroopa Liidu keskkonnaalaste 
õigusaktide järgimise ja kohaldamise üle 
rangemat järelevalvet pidama kõikides 
menetluste etappides, mitte ainult pärast 
lõpliku otsuse vastuvõtmist; 

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Victor Boştinaru

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. on seisukohal, et keskkonnamõju 13. on seisukohal, et komisjon peaks 



PE466.956v01-00 14/18 AM\868586ET.doc

ET

hindamise, keskkonnamõju strateegilise 
hindamise ning elupaikade ja 
linnudirektiivi asjakohase rakendamise
tagamiseks on vaja rangemaid suuniseid, 
mis põhinevad soovitustel Euroopa 
Parlamendi pädevalt komisjonilt, kellega 
petitsioonikomisjon teeb meelsasti tihedat 
koostööd kodanike murede paremaks 
peegeldamiseks tulevastes 
keskkonnameetmetes;

tagama keskkonnamõju hindamise, 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
ning elupaikade ja linnudirektiivi 
asjakohase rakendamise liikmesriikide 
poolt, mis põhineb soovitustel Euroopa 
Parlamendi pädevalt komisjonilt, kellega 
petitsioonikomisjon teeb meelsasti tihedat 
koostööd kodanike murede paremaks 
peegeldamiseks tulevastes 
keskkonnameetmetes;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Victor Boştinaru

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tuletab meelde, et paljudel juhtudel 
tulevad petitsioonides ilmsiks probleemid, 
mis on seotud Euroopa õigusaktide 
ülevõtmise ja rakendamisega, ning 
tunnistab, et rikkumismenetluse algatamine 
ei anna alati kodanike probleemidele 
koheseid lahendusi;

19. tuletab meelde, et paljudel juhtudel 
tulevad petitsioonides ilmsiks probleemid, 
mis on seotud Euroopa õigusaktide 
ülevõtmise ja rakendamisega, ning 
tunnistab, et rikkumismenetluse algatamine 
ei anna alati kodanike probleemidele 
koheseid lahendusi; märgib, et järelevalve 
pidamiseks ja surve avaldamiseks on 
võimalik kasutada ka muid vahendeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, et tihedam koostöö
liikmesriikidega on petitsioonikomisjoni 
töö jaoks äärmiselt oluline; julgustab 

22. rõhutab, et liikmesriikide osalemine ja 
tihe ning korrapärane koostöö on 
petitsioonikomisjoni töö jaoks äärmiselt 
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liikmesriike täitma ennetavat rolli sellistele 
petitsioonidele vastamisel, mis on seotud 
Euroopa õigusaktide rakendamise ja 
järgimisega, ning peab liikmesriikide 
esindajate osalemist petitsioonikomisjoni 
koosolekutel väga oluliseks;

oluline; julgustab liikmesriike täitma 
ennetavat rolli sellistele petitsioonidele 
vastamisel, mis on seotud Euroopa 
õigusaktide rakendamise ja järgimisega, 
ning peab liikmesriikide esindajate 
osalemist petitsioonikomisjoni 
koosolekutel väga oluliseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Peter Jahr

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, et tihedam koostöö 
liikmesriikidega on petitsioonikomisjoni 
töö jaoks äärmiselt oluline; julgustab 
liikmesriike täitma ennetavat rolli sellistele 
petitsioonidele vastamisel, mis on seotud 
Euroopa õigusaktide rakendamise ja 
järgimisega, ning peab liikmesriikide 
esindajate osalemist petitsioonikomisjoni 
koosolekutel väga oluliseks;

22. rõhutab, et tihedam koostöö 
liikmesriikidega on petitsioonikomisjoni 
töö jaoks äärmiselt oluline; julgustab 
liikmesriike täitma ennetavat rolli sellistele 
petitsioonidele vastamisel, mis on seotud 
Euroopa õigusaktide rakendamise ja 
järgimisega, ning peab liikmesriikide 
esindajate osalemist ja aktiivset koostööd 
nendega petitsioonikomisjoni koosolekutel 
väga oluliseks;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. on seisukohal, et petitsioonikomisjon 
peaks tugevdama koostööd liikmesriikide 
riiklike ja piirkondlike parlamentide 
sarnaste komisjonidega ning viima läbi 
teabekogumismissioone, et edendada 

23. on seisukohal, et petitsioonikomisjon 
peaks tugevdama koostööd liikmesriikide 
riiklike ja piirkondlike parlamentide 
sarnaste komisjonidega ning viima läbi 
teabekogumismissioone, et edendada 
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vastastikust mõistmist Euroopa teemasid 
käsitlevate petitsioonide küsimustes;

vastastikust mõistmist Euroopa teemasid 
käsitlevate petitsioonide küsimustes, ning 
vastupidi, et saada ülevaade liikmesriikide 
petitsioonikomisjonide eri töömeetoditest, 
et Euroopa Parlamendi 
petitsioonikomisjonil oleks võimalik teha 
teadlik ja kaugelenägelik otsus petitsiooni 
tagasilükkamisel pädevusküsimuste tõttu;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Peter Jahr

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. võtab teadmiseks nende petitsioonide 
esitajate hulga, kes pöördutavad 
parlamendi poole, et leida lahendusi 
küsimustele, mis ei kuulu ELi pädevusse, 
näiteks riiklike kohtute otsuste täitmine või 
erinevate ametiasutuste passiivsus, ning 
püüab olukorda parandada, saates 
kõnealused kaebused pädevatele riiklikele 
või piirkondlikele asutustele;

24. võtab teadmiseks nende petitsioonide 
esitajate hulga, kes pöördutavad 
parlamendi poole, et leida lahendusi 
küsimustele, mis ei kuulu ELi pädevusse, 
näiteks riiklike kohtute otsuste täitmine või 
erinevate ametiasutuste passiivsus, ning 
püüab olukorda parandada, saates 
kõnealused kaebused pädevatele riiklikele 
või piirkondlikele asutustele; tunneb 
heameelt parlamendi presidentuuri 
peadirektoraadi ja liidu sisepoliitika 
peadirektoraadi kehtestatud petitsioonide 
registreerimise uue menetluse üle;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab vajadust tagada läbipaistvus 25. rõhutab vajadust tagada läbipaistvus 
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petitsioonimenetluses nii 
parlamendisiseselt, võimaldades 
parlamendiliikmetele otsese juurdepääsu 
petitsioonide arhiivile e-petitsiooni 
rakenduse kaudu, kui ka 
parlamendiväliselt, luues petitsioonide 
esitajatele interaktiivse veebiportaali;

petitsioonimenetluses nii 
parlamendisiseselt, võimaldades 
parlamendiliikmetele otsese juurdepääsu 
petitsioonide arhiivile e-petitsiooni 
rakenduse kaudu, lihtsustades 
sisemenetlust ning liikmete, 
petitsioonikomisjoni esimehe ja 
sekretariaadi vahelise tiheda koostöö 
kaudu, kui ka parlamendiväliselt, luues 
petitsioonide esitajatele interaktiivse 
veebiportaali;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab vajadust tagada läbipaistvus 
petitsioonimenetluses nii 
parlamendisiseselt, võimaldades 
parlamendiliikmetele otsese juurdepääsu 
petitsioonide arhiivile e-petitsiooni 
rakenduse kaudu, kui ka 
parlamendiväliselt, luues petitsioonide 
esitajatele interaktiivse veebiportaali;

25. osutab vajadusele tagada läbipaistvus 
petitsioonimenetluses nii 
parlamendisiseselt, võimaldades 
parlamendiliikmetele otsese juurdepääsu 
petitsioonide arhiivile e-petitsiooni 
rakenduse kaudu, kui ka 
parlamendiväliselt, luues petitsioonide 
esitajatele interaktiivse veebiportaali;

Or. el

Muudatusettepanek 33
Philippe Boulland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab vajadust tagada läbipaistvus 
petitsioonimenetluses nii 
parlamendisiseselt, võimaldades 

25. rõhutab vajadust tagada läbipaistvus 
petitsioonimenetluses nii 
parlamendisiseselt, võimaldades 
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parlamendiliikmetele otsese juurdepääsu 
petitsioonide arhiivile e-petitsiooni 
rakenduse kaudu, kui ka 
parlamendiväliselt, luues petitsioonide 
esitajatele interaktiivse veebiportaali;

parlamendiliikmetele otsese juurdepääsu 
petitsioonide arhiivile e-petitsiooni 
rakenduse kaudu, kui ka 
parlamendiväliselt, luues petitsioonide 
esitajatele interaktiivse veebiportaali; on 
ühtlasi seisukohal, et liikmetel peaks e-
petitsiooni rakenduses olema juurdepääs 
ka nendele petitsioonidele, mille esitajad 
on soovinud anonüümseks jääda;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. nõuab, et viivitamata loodaks 
petitsioone käsitlev veebiportaal, kus on 
interaktiivne vorm petitsioonide 
registreerimiseks ja mille kaudu antakse 
kodanikele teavet selle kohta, millised on 
parlamendi volitused ja mida võib 
parlamendile petitsiooni esitamisega 
saavutada, ning kus oleksid lingid 
alternatiivsetele õiguskaitsevahenditele 
Euroopa ja liikmesriigi tasandil ning 
võimalikult üksikasjalik kirjeldus Euroopa 
Liidu pädevuste kohta, et vältida segadust 
liidu ja liikmesriikide pädevuste 
küsimuses;

26. nõuab, et viivitamata loodaks 
petitsioone käsitlev veebiportaal, kus on 
interaktiivne vorm petitsioonide 
registreerimiseks ja mille kaudu antakse 
kodanikele teavet selle kohta, millised on 
parlamendi volitused ja mida võib 
parlamendile petitsiooni esitamisega 
saavutada, ning kus oleksid lingid 
alternatiivsetele õiguskaitsevahenditele 
Euroopa ja liikmesriigi tasandil ning 
võimalikult üksikasjalik kirjeldus Euroopa 
Liidu pädevuste kohta, et vältida segadust 
liidu ja liikmesriikide pädevuste 
küsimuses; on seisukohal, et alternatiivse 
lahendusena tuleks kaaluda võimalust 
lisada sellesse interaktiivsesse vormi 
kohustuslik pädevusi puudutav küsimus, 
mille puhul on võimalik linnukesega 
tähistada üksikasjalikku pädevuste 
nimekirja; 

Or. de


