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Predlog spremembe 1
Peter Jahr

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 258 in 260 
Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 2
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker priznava pomen postopka vlaganja 
peticij in njegove posebne značilnosti, ki 
omogočajo pristojnemu odboru, da poišče 
rešitve za državljane EU, ki Parlamentu 
predložijo peticijo,

A. ker priznava pomen postopka vlaganja 
peticij in njegove posebne značilnosti, ki 
omogočajo pristojnemu odboru, da poišče 
rešitve za državljane EU, ki Parlamentu 
predložijo peticijo, ter jih zagovarja,

Or. el

Predlog spremembe 3
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker priznava pomen postopka vlaganja 
peticij in njegove posebne značilnosti, ki 
omogočajo pristojnemu odboru, da poišče 
rešitve za državljane EU, ki Parlamentu 
predložijo peticijo,

A. ker priznava pomen postopka vlaganja 
peticij in njegove posebne značilnosti, ki bi 
morale pristojnemu odboru omogočiti, da 
poišče rešitve za državljane EU, ki 
Parlamentu predložijo peticijo,
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Or. de

Predlog spremembe 4
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker Parlament neposredno zastopa 
državljane Evropske unije, njihova pravica 
do vložitve peticije pa jim omogoča, da se 
obrnejo na svoje predstavnike, kadar 
menijo, da so bile njihove pravice kršene,

C. ker Parlament neposredno zastopa 
državljane Evropske unije, njihova pravica 
do vložitve peticije pa jim omogoča, da se 
obrnejo na svoje predstavnike, kadar 
menijo, da so bile njihove pravice kršene 
in da je za njihovo pritožbo pristojen 
Odbor za peticije,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima izvrševanje evropske 
zakonodaje neposredne posledice za 
državljane in prebivalce EU in ker lahko 
prav ti najbolje ocenijo njeno učinkovitost 
in pomanjkljivosti, pa tudi opozorijo na 
vrzeli, ki jih je treba zapolniti, da se 
zagotovi čim boljša uporaba zakonodaje 
Unije v posameznih državah članicah,

D. ker ima izvrševanje evropske 
zakonodaje neposredne posledice za 
državljane in prebivalce EU in ker lahko 
prav ti najbolje ocenijo njeno učinkovitost 
in pomanjkljivosti, pa tudi opozorijo na 
vrzeli, ki jih je treba zapolniti, da se 
zagotovi čim boljša uporaba zakonodaje 
Unije v posameznih državah članicah, in 
ker mora Odbor za peticije postati 
prednostni sogovornik,

Or. fr

Predlog spremembe 6
Philippe Boulland
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mnoge države članice kljub temu še 
vedno niso pripravljene dejavno sodelovati 
s pristojnim odborom, na primer ne 
udeležujejo se njegovih sej in ne 
odgovarjajo na prejeto pošto, kar je dokaz 
nelojalnosti v sodelovanju z institucijo,

F. ker mnoge države članice kljub temu v 
določenih primerih še vedno niso 
pripravljene dejavno sodelovati s 
pristojnim odborom, na primer ne 
udeležujejo se njegovih sej in ne 
odgovarjajo na prejeto pošto, kar je dokaz 
nelojalnosti v sodelovanju z institucijo,

Or. fr

Predlog spremembe 7
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

P a. ker bi bilo glede na zelo veliko število 
peticij v zvezi s projekti, ki bi lahko imeli 
posledice za okolje, zaželeno, da bi v 
okviru Odbora za peticije razmislili o 
obravnavi teh peticij, ki se nanašajo na 
projekte, glede katerih poteka preiskava o 
javnem interesu, tako da bi Odbor glede 
na časovne roke lahko sprejemal najboljše 
odločitve v zvezi z vlagateljem peticije, pa 
tudi z napredovanjem zadevnega projekta,

Or. fr

Predlog spremembe 8
Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava S
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Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker je Odbor za peticije v prejšnjem 
poročilu o dejavnostih in mnenju o letnem 
poročilu Komisije o spremljanju uporabe 
prava Skupnosti zaprosil Komisijo, naj ga 
redno obvešča o fazah, v katerih so 
postopki za ugotavljanje kršitev iz peticij,

S. ker je Odbor za peticije ob upoštevanju 
znatnega števila nerešenih peticij, ki so 
predmet postopkov za ugotavljanje kršitev, 
ki jih je začela Komisija, v prejšnjem 
poročilu o dejavnostih in mnenju o letnem 
poročilu Komisije o spremljanju uporabe 
prava Skupnosti zaprosil Komisijo, naj ga 
redno obvešča o fazah, v katerih so 
postopki za ugotavljanje kršitev iz peticij,

Or. en

Predlog spremembe 9
Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava T a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

T a. ker opozarja na odstavek 32 svoje 
resolucije z dne 6. julija 2010 o razpravah 
Odbora za peticije v letu 20091, v katerem 
Parlament zahteva revizijo postopka 
registracije peticij,

Or. en

Predlog spremembe 10
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. upa, da bosta Parlament in njegov Odbor 
za peticije dejavno vključena v razvoj nove 
državljanske pobude, da bo ta instrument 

1. upa, da bosta Parlament in njegov Odbor 
za peticije dejavno vključena v razvoj nove 
državljanske pobude, da bo ta instrument 

                                               
1 P6_TA-PROV(2010)0261
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lahko v celoti dosegel zastavljeni cilj in bo 
v postopkih odločanja Unije zagotovljena 
večja preglednost, s čimer bo državljanom 
omogočeno, da predlagajo izboljšave, 
spremembe ali dopolnila k zakonodaji 
Unije,

lahko v celoti dosegel zastavljeni cilj in bo 
v postopkih odločanja Unije zagotovljena 
večja preglednost, s čimer bi državljanom 
omogočili, da predlagajo izboljšave, 
spremembe ali dopolnila k zakonodaji 
Unije, hkrati pa preprečili, da bi se javna 
platforma, ki jo bodo imeli na voljo, 
izkoristila zgolj za medijsko promocijo;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. izraža željo, da bi Odbor za peticije 
opravljal nalogo spremljanja 
državljanskih pobud, registriranih pri 
Komisiji; 

Or. fr

Predlog spremembe 12
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 b. izraža željo, da bi državljanske 
pobude, ki v zahtevanem roku niso prejele 
milijona podpisov, lahko napotili na 
Odbor za peticije Parlamenta, da bi o njih 
bolj poglobljeno razpravljal;

Or. fr
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Predlog spremembe 13
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 c. zahteva, naj Odbor za peticije zastopa 
Parlament na javni predstavitvi 
predstavnikov, ki so zbrali milijon 
podpisov za svojo državljansko pobudo, ki 
jo organizirata Parlament in Evropska 
komisija, da k predstavitvi prispeva svoje 
izkušnje in legitimnost;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opominja, da je z začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe postala Listina EU o 
temeljnih pravicah pravno zavezujoča, in 
poudarja njen pomen, saj je dala nov zagon 
dejavnostim EU in držav članic na tem 
področju; je prepričan, da bo prispevala k 
boljšemu poznavanju in razumevanju
temeljnih pravic med državljani;

4. opominja, da je z začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe postala Listina EU o
temeljnih pravicah pravno zavezujoča, in 
poudarja njen pomen, saj je dala nov zagon 
dejavnostim EU in držav članic na tem 
področju; je prepričan, da bo Evropska 
komisija – kot varuhinja Pogodb – storila 
vse za učinkovito izvajanje temeljnih 
pravic, zapisanih v Listini; 

Or. de

Predlog spremembe 15
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je seznanjen s sporočilom Komisije z 
naslovom „Strategije za učinkovito 
izvajanje Listine o temeljnih pravicah v 
Evropski uniji“ in meni, da je treba 
razvijati, spodbujati in krepiti resnično 
kulturo temeljnih pravic, ne le v 
institucijah EU, temveč tudi v državah 
članicah, zlasti ko uporabljajo in izvajajo 
zakonodajo Unije;

5. je seznanjen s sporočilom Komisije z 
naslovom „Strategija za učinkovito 
izvajanje Listine o temeljnih pravicah v 
Evropski uniji“ in meni, da je treba 
razvijati, spodbujati in krepiti resnično 
kulturo temeljnih pravic, ne le v 
institucijah EU, temveč tudi v državah 
članicah, zlasti ko uporabljajo in izvajajo 
zakonodajo Unije; meni, da bi morali biti 
ukrepi, ki jih strategija navaja za 
obveščanje o vlogi in pristojnostih Unije v 
zvezi s temeljnimi pravicam, specifični in 
izčrpni, da v prihodnje ne bi prihajalo do 
samovoljnega dodeljevanja in zavračanja 
pristojnosti med Komisijo in državami 
članicami, zlasti pri občutljivih temah;

Or. de

Predlog spremembe 16
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. vseeno poudarja, da Evropska 
komisija kljub velikemu številu peticij o
pravicah iz Listine stalno zavrača 
ukrepanje zaradi preprečevanja očitnih 
kršitev temeljnih pravic v državah članica, 
in sicer iz razloga pomanjkanja 
instrumentov; 

Or. fr

Predlog spremembe 17
Angelika Werthmann
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
leto 2013 razglasila za evropsko leto 
državljanstva, da bi spodbudila razpravo o 
evropskem državljanstvu in ozavestila 
državljane EU o njihovih pravicah;

7. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
leto 2013 razglasila za evropsko leto 
državljanstva, da bi spodbudila razpravo o 
evropskem državljanstvu in ozavestila 
državljane EU o njihovih pravicah –
predvsem glede dopustne uporabe 
različnih instrumentov na ravni EU;
meni, da bi bilo treba evropsko leto 
državljanstva izrabiti za obsežno 
obveščanje o novi „evropski državljanski 
pobudi“, da bi že na začetku preprečili 
visok delež nedopustnih pobud glede na 
delež, ki ga še vedno najdemo pri 
„peticijah“; podobno meni, da bi bilo 
treba sprožiti razpravo o omejenem 
področju uporabe Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah; 

Or. de

Predlog spremembe 18
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
leto 2013 razglasila za evropsko leto 
državljanstva, da bi spodbudila razpravo o 
evropskem državljanstvu in ozavestila 
državljane EU o njihovih pravicah;

7. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
leto 2013 razglasila za evropsko leto 
državljanstva, da bi spodbudila razpravo o 
evropskem državljanstvu in ozavestila 
državljane EU o njihovih pravicah ter o 
demokratičnih instrumentih, ki jih imajo 
na voljo za njihovo uveljavljanje;

Or. fr
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Predlog spremembe 19
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja odprtje „enotnega okenca“ in 
spletne strani „Vaše pravice v EU“ za 
državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali 
pa se želijo pritožiti; pozdravlja tudi ukrepe 
Komisije za poenostavitev storitev za 
državljane, ki iščejo informacije o svojih 
pravicah na ravni EU in o možnostih za 
pritožbe, ki jih imajo v primeru kršitev,
kljub vsemu pa opominja, da morajo 
evropske institucije posredovati več 
informacij in delovati bolj pregledno;

8. pozdravlja odprtje „enotnega okenca“ in 
spletne strani „Vaše pravice v EU“ za 
državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali 
pa se želijo pritožiti; pozdravlja tudi ukrepe 
Komisije za poenostavitev storitev za 
državljane, ki iščejo informacije o svojih 
pravicah na ravni EU in o možnostih za 
pritožbe, ki jih imajo v primeru kršitev;
poudarja, da morajo evropske institucije 
posredovati več informacij in delovati bolj 
pregledno;

Or. el

Predlog spremembe 20
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja odprtje „enotnega okenca“ in 
spletne strani „Vaše pravice v EU“ za 
državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali 
pa se želijo pritožiti; pozdravlja tudi ukrepe 
Komisije za poenostavitev storitev za 
državljane, ki iščejo informacije o svojih 
pravicah na ravni EU in o možnostih za 
pritožbe, ki jih imajo v primeru kršitev,
kljub vsemu pa opominja, da morajo 
evropske institucije posredovati več 
informacij in delovati bolj pregledno;

8. pozdravlja odprtje „enotnega okenca“ in 
spletne strani „Vaše pravice v EU“ za 
državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali 
pa se želijo pritožiti; pozdravlja tudi ukrepe 
Komisije za poenostavitev storitev za 
državljane, ki iščejo informacije o svojih 
pravicah na ravni EU in o možnostih za 
pritožbe, ki jih imajo v primeru kršitev,
kljub vsemu pa opominja, da morajo 
evropske institucije posredovati več 
informacij in delovati bolj pregledno, zlasti 
z zagotavljanjem preprostega dostopa do 
dokumentov ob ohranjanju zaupnosti 
identitete vlagateljev peticij, ki zanj 
zaprosijo;
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Or. fr

Predlog spremembe 21
Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na svojo resolucijo o 
dejavnostih varuha človekovih pravic v 
letu 2009 in slednjega poziva, naj zagotovi 
dostop do informacij in spoštuje pravico do 
dobre uprave, kar je nujen pogoj za 
zaupanje javnosti v institucije;

9. opozarja na svojo resolucijo o 
dejavnostih varuha človekovih pravic v 
letu 2009 in slednjega poziva, naj zagotovi 
dostop do informacij in spoštuje pravico do 
dobre uprave, kar je nujen pogoj za 
zaupanje javnosti v institucije; podpira 
priporočilo varuha človekovih pravic 
Komisiji v zvezi s pritožbo št. 676/2008/RT 
glede pretiranih zamud pri odgovorih 
varuhu človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 22
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen, da so bile peticije v 
letu 2010 še naprej osredotočene na okolje, 
temeljne pravice, pravosodje in notranji 
trg; dodaja, da se je z geografskega vidika 
večina peticij nanašala na eno od držav 
članic – Španijo (16 %) – in Unijo kot 
celoto (16 %), sledile pa so Nemčija, 
Italija in Romunija;

10. je seznanjen, da so bile peticije v 
letu 2010 še naprej osredotočene na okolje, 
temeljne pravice, pravosodje in notranji 
trg;

Or. el
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Predlog spremembe 23
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja pomen sodelovanja med 
Komisijo in državami članicami in 
obžaluje malomarnost, ki jo kažejo 
nekatere med njimi glede izvajanja in 
uveljavljanja evropske okoljske 
zakonodaje;

Or. el

Predlog spremembe 24
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. meni, da bi morala Evropska 
komisija strožje nadzirati spoštovanje in 
izvajanje evropske okoljske zakonodaje, in 
sicer v vseh fazah postopka, ne le po 
sprejetju končne odločitve;

11 a. Or. fr

Predlog spremembe 25
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da so za pravilno izvajanje 
direktive o presoji vpliva na okolje, 
direktive o strateški presoji vplivov na 
okolje, direktive o ptičih in direktive o 

13. meni, da mora Evropska komisija 
zagotoviti pravilno izvajanje direktive o 
presoji vpliva na okolje, direktive o 
strateški presoji vplivov na okolje, 
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habitatih potrebne strožje smernice, ki 
bodo upoštevale priporočila pristojnega 
odbora Parlamenta, s katerim bo Odbor za 
peticije z veseljem sodeloval, da se 
zagotovi boljše upoštevanje skrbi 
državljanov v prihodnjih okoljskih ukrepih;

direktive o ptičih in direktive o habitatih v 
državah članicah, pri čemer mora 
upoštevati priporočila pristojnega odbora 
Parlamenta, s katerim bo Odbor za peticije 
z veseljem sodeloval, da se zagotovi boljše 
upoštevanje skrbi državljanov v prihodnjih 
okoljskih ukrepih;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja, da v mnogih primerih peticije 
razkrijejo težave, povezane s prenosom in 
izvrševanjem evropske zakonodaje, in 
priznava, da začetek postopka ugotavljanja 
kršitev državljanom ne zagotavlja 
takojšnjih rešitev za njihove težave;

19. opozarja, da v mnogih primerih peticije 
razkrijejo težave, povezane s prenosom in 
izvrševanjem evropske zakonodaje, in 
priznava, da začetek postopka ugotavljanja 
kršitev državljanom ne zagotavlja 
takojšnjih rešitev za njihove težave; vseeno 
pa bi lahko uporabili druge načine 
nadzora in pritiska;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je tesnejše sodelovanje z 
državami članicami za delo Odbora za 
peticije izjemno pomembno; poziva države 
članice, naj odigrajo proaktivno vlogo pri 
odzivanju na peticije v zvezi z izvajanjem 
in uveljavljanjem evropske zakonodaje, in 
meni, da je udeležba predstavnikov držav 

22. poudarja, da sta tesna in redna 
udeležba in sodelovanje držav članic 
izjemno pomembna za delo Odbora za 
peticije; poziva države članice, naj odigrajo 
proaktivno vlogo pri odzivanju na peticije 
v zvezi z izvajanjem in uveljavljanjem 
evropske zakonodaje, in meni, da je 
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članic na srečanjih Odbora za peticije 
izjemno pomembna;

udeležba predstavnikov držav članic na 
srečanjih Odbora za peticije izjemno 
pomembna;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je tesnejše sodelovanje z 
državami članicami za delo Odbora za 
peticije izjemno pomembno; poziva države 
članice, naj odigrajo proaktivno vlogo pri 
odzivanju na peticije v zvezi z izvajanjem 
in uveljavljanjem evropske zakonodaje, in 
meni, da je udeležba predstavnikov držav 
članic na srečanjih Odbora za peticije 
izjemno pomembna;

22. poudarja, da je tesnejše sodelovanje z 
državami članicami za delo Odbora za 
peticije izjemno pomembno; poziva države 
članice, naj odigrajo proaktivno vlogo pri 
odzivanju na peticije v zvezi z izvajanjem 
in uveljavljanjem evropske zakonodaje, in 
meni, da sta udeležba in aktivno 
sodelovanje predstavnikov držav članic na 
srečanjih Odbora za peticije izjemno 
pomembna;

Or. en

Predlog spremembe 29
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da bi moral Odbor za peticije 
vzpostaviti tesnejše delovne odnose s 
sorodnimi odbori regionalnih in 
nacionalnih parlamentov držav članic in 
organizirati misije za ugotavljanje dejstev, 
da bi spodbudil vzajemno razumevanje 
peticij o evropskih vprašanjih;

23. meni, da bi moral Odbor za peticije 
vzpostaviti tesnejše delovne odnose s 
sorodnimi odbori regionalnih in 
nacionalnih parlamentov držav članic in 
organizirati misije za ugotavljanje dejstev, 
da bi spodbudil vzajemno razumevanje 
peticij o evropskih vprašanjih in bi obratno 
dobil vpogled v različne načine dela 
nacionalnih odborov za peticije, kar bi 
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odboru Evropskega parlamenta za peticije 
omogočalo, da sprejema zavestne in 
daljnovidne odločitve o zavračanju peticij 
na podlagi vprašanj pristojnosti;

Or. de

Predlog spremembe 30
Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da narašča število vlagateljev 
peticij, ki se na Parlament obrnejo po 
pravna sredstva v primerih, ki ne sodijo v 
pristojnosti Evropske unije, kot je na 
primer izvrševanje sodb nacionalnih sodišč 
ali neukrepanje javne uprave, in namerava 
omenjene pritožbe posredovati pristojnim 
nacionalnim oziroma regionalnim 
organom;

24. ugotavlja, da narašča število vlagateljev 
peticij, ki se na Parlament obrnejo po 
pravna sredstva v primerih, ki ne sodijo v 
pristojnosti Evropske unije, kot je na 
primer izvrševanje sodb nacionalnih sodišč 
ali neukrepanje javne uprave, in namerava 
omenjene pritožbe posredovati pristojnim 
nacionalnim oziroma regionalnim 
organom; odobrava novi postopek, ki sta 
ga uvedla generalna direktorata 
Parlamenta Predsedstvo in IPOL glede 
registracije peticij;

Or. en

Predlog spremembe 31
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za večjo 
preglednost upravljanja peticij: interno, 
tako da se poslancem omogoči neposreden 
dostop do arhivov peticij prek programa E-
peticije, in eksterno, z vzpostavitvijo 
interaktivnega portala za vlagatelje peticij;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za večjo 
preglednost upravljanja peticij: interno, 
tako da se poslancem omogoči neposreden 
dostop do arhivov peticij prek programa E-
peticije, poenostavi notranji postopek in 
vzpostavi tesno sodelovanje med poslanci, 
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predsednico in sekretariatom Odbora za 
peticije, in eksterno, z vzpostavitvijo 
interaktivnega portala za vlagatelje peticij;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za večjo 
preglednost upravljanja peticij: interno, 
tako da se poslancem omogoči neposreden 
dostop do arhivov peticij prek programa E-
peticije, in eksterno, z vzpostavitvijo 
interaktivnega portala za vlagatelje peticij;

25. opozarja, da je treba poskrbeti za večjo 
preglednost upravljanja peticij: interno, 
tako da se poslancem omogoči neposreden 
dostop do arhivov peticij prek programa E-
peticije, in eksterno, z vzpostavitvijo 
interaktivnega portala za vlagatelje peticij;

Or. el

Predlog spremembe 33
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za večjo 
preglednost upravljanja peticij: interno, 
tako da se poslancem omogoči neposreden 
dostop do arhivov peticij prek programa E-
peticije, in eksterno, z vzpostavitvijo 
interaktivnega portala za vlagatelje peticij;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za večjo 
preglednost upravljanja peticij: interno, 
tako da se poslancem omogoči neposreden 
dostop do arhivov peticij prek programa E-
peticije, in eksterno, z vzpostavitvijo 
interaktivnega portala za vlagatelje peticij.
Poleg tega bi morali imeti poslanci prek 
programa E-peticije dostop do peticij, 
katerih vlagatelji so želeli ostati anonimni;

Or. fr
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Predlog spremembe 34
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva k takojšnji vzpostavitvi 
spletnega portala za peticije, ki bo ponujal 
interaktivno predlogo za evidentiranje 
peticij ter informacije za državljane o 
področju pristojnosti Parlamenta in o tem, 
kaj je mogoče doseči z vložitvijo peticije 
pri njem, pa tudi povezave z drugimi 
možnostmi za popravo krivic tako na 
evropski kot na nacionalni ravni in 
podrobno predstavitev pristojnosti 
Evropske unije, da se prepreči zmeda glede 
evropskih in nacionalnih pooblastil;

26. poziva k takojšnji vzpostavitvi 
spletnega portala za peticije, ki bo ponujal 
interaktivno predlogo za evidentiranje 
peticij ter informacije za državljane o 
področju pristojnosti Parlamenta in o tem, 
kaj je mogoče doseči z vložitvijo peticije 
pri njem, pa tudi povezave z drugimi 
možnostmi za popravo krivic tako na 
evropski kot na nacionalni ravni in 
podrobno predstavitev pristojnosti 
Evropske unije, da se prepreči zmeda glede 
evropskih in nacionalnih pooblastil; meni, 
da bi bilo treba kot drugo možnost 
proučiti, ali naj se v to interaktivno 
predlogo vključi obvezno vprašanje o 
dejanski pristojnosti/pristojnostih, pri 
čemer bi se lahko označile vse navedene 
pristojnosti;

Or. de


