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Predlog spremembe 1
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 24, 227, 258 in 
260 PDEU,

– ob upoštevanju členov 24, 227, 228, 258 
in 260 PDEU,

Or. en

Predlog spremembe 2
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker je postala Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah z začetkom veljavnosti 
Lizbonske pogodbe zavezujoča;

Or. de

Predlog spremembe 3
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Uvodna izjava Α)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je pravica državljanov do 
naslavljanja peticij na Evropski parlament 
zapisana v Pogodbi od začetka veljavnosti 
Maastrichtske pogodbe1 1. novembra 1993;

A. ker je pravica državljanov do 
naslavljanja peticij na Evropski parlament 
zapisana v Pogodbi od začetka veljavnosti 
Maastrichtske pogodbe1 1. novembra 1993, 
z namenom, da se zaščiti;

Or. el
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Predlog spremembe 4
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je pravica državljanov do 
naslavljanja peticij na Evropski parlament 
zapisana v Pogodbi od začetka veljavnosti 
Maastrichtske pogodbe1 1. novembra 1993;

A. ker je pravica državljanov do 
naslavljanja peticij na Evropski parlament 
zapisana v Pogodbi že od začetka 
veljavnosti Maastrichtske pogodbe1 1. 
novembra 1993;

Or. de

Predlog spremembe 5
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je – v skladu s Protokolom št. 30 k 
Pogodbi – Listina o temeljnih pravicah z 
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe2

1. decembra 2009 postala pravno 
zavezujoča; ker Lizbonska pogodba 
vzpostavlja pravno podlago za pristop EU 
k Evropski konvenciji za človekove 
pravice ter evropsko državljansko pobudo;

B. ker je – v skladu s Protokolom št. 30 k 
Pogodbi – Listina o temeljnih pravicah z 
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe2

1. decembra 2009 postala pravno 
zavezujoča; ker Lizbonska pogodba 
vzpostavlja pravno podlago za pristop EU 
k Evropski konvenciji za človekove 
pravice ter, z evropsko državljansko 
pobudo, za oblikovanje prvega 
instrumenta za neposredno demokracijo 
na evropski ravni;

Or. de

Predlog spremembe 6
Rainer Wieland
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je – v skladu s Protokolom št. 30 k 
Pogodbi – Listina o temeljnih pravicah z 
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe2

1. decembra 2009 postala pravno 
zavezujoča; ker Lizbonska pogodba 
vzpostavlja pravno podlago za pristop EU 
k Evropski konvenciji za človekove 
pravice ter evropsko državljansko pobudo;

B. ker Lizbonska pogodba vzpostavlja 
pravno podlago za pristop EU k Evropski 
konvenciji za človekove pravice ter 
evropsko državljansko pobudo;

Or. de

Predlog spremembe 7
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker uredba o evropski državljanski 
pobudi3 začne veljati 1. aprila 2012 in ker 
je Parlament pristojen za organizacijo 
javnih predstavitev za uspešne pobude, za 
katere je bilo zbranih več kot milijon 
podpisov iz najmanj sedmih držav članic;

C. ker je uredba o evropski državljanski 
pobudi3 začela veljati 1. aprila 2012 in ker 
je Parlament pristojen za organizacijo 
javnih predstavitev za uspešne pobude, za 
katere je bilo zbranih več kot milijon 
podpisov iz najmanj sedmih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 8
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 
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demokratičnih načel, ter ker odbor v okviru 
svojih rednih dejavnosti tesno sodeluje s 
Komisijo kot „varuhinjo Pogodbe“, ki 
opredeljuje vlogo Komisije in preprečuje 
njeno vmešavanje v zadeve, ki niso zajete 
v zakonodaji EU;

demokratičnih načel, ter ker odbor v okviru 
svojih rednih dejavnosti tesno sodeluje s 
Komisijo, katere naloga je, da zagotovi, da 
države članice v celoti spoštujejo črko in 
duh zakonodaje EU ;

Or. en

Predlog spremembe 9
Willy Meyer

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 
demokratičnih načel, ter ker odbor v okviru 
svojih rednih dejavnosti tesno sodeluje s 
Komisijo kot „varuhinjo Pogodbe“, ki 
opredeljuje vlogo Komisije in preprečuje 
njeno vmešavanje v zadeve, ki niso zajete 
v zakonodaji EU;

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 
demokratičnih načel, ter ker odbor v okviru 
svojih rednih dejavnosti tesno sodeluje s 
Komisijo kot „varuhinjo Pogodbe“, ki 
opredeljuje vlogo Komisije in preprečuje 
njeno vmešavanje v zadeve, ki niso zajete 
v zakonodaji EU; ker Odbor za peticije 
prav tako tesno sodeluje z evropskim 
varuhom človekovih pravic, drugimi 
odbori Evropskega parlamenta, organi, 
uradniki in evropskimi mrežami ter 
državami članicami;

Or. es

Predlog spremembe 10
Michael Cashman
Victor Boştinaru
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 
demokratičnih načel, ter ker odbor v okviru 
svojih rednih dejavnosti tesno sodeluje s 
Komisijo kot „varuhinjo Pogodbe“, ki 
opredeljuje vlogo Komisije in preprečuje 
njeno vmešavanje v zadeve, ki niso zajete 
v zakonodaji EU;

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 
demokratičnih načel, večjo udeležbo 
državljanov v postopku odločanja EU ter 
izboljševanje preglednosti in 
odgovornosti, ter ker odbor v okviru svojih 
rednih dejavnosti tesno sodeluje s Komisijo 
kot „varuhinjo Pogodbe“, ki opredeljuje 
vlogo Komisije in preprečuje njeno 
vmešavanje v zadeve, ki niso zajete v 
zakonodaji EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 
demokratičnih načel, ter ker odbor v okviru 
svojih rednih dejavnosti tesno sodeluje s 
Komisijo kot „varuhinjo Pogodbe“, ki 
opredeljuje vlogo Komisije in preprečuje 
njeno vmešavanje v zadeve, ki niso zajete 
v zakonodaji EU;

D. ker je Odbor za peticije dolžan nenehno 
preverjati in, kjer je to mogoče, krepiti 
svojo vlogo, zlasti kar zadeva razvoj 
demokratičnih načel, ter ker odbor v okviru 
svojih rednih dejavnosti tesno sodeluje s 
Komisijo kot „varuhinjo Pogodbe“;

Or. de

Predlog spremembe 12
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. izraža zadovoljstvo zaradi oblikovanja 
sistema „vse na enem mestu“, 
namenjenega državljanom, ki želijo dobiti 
informacije ali vložiti tožbo ali pritožbo 
prek portala „Vaše pravice v Evropski 
uniji“;

Or. el

Predlog spremembe 13
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D a. pozdravlja sodno prakso Sodišča 
Evropske unije glede razlage člena 51 
Listine o temeljnih pravicah, v skladu s 
katero morajo organi držav članic, kot 
izhaja iz sodne prakse v zadevi ERT, 
prednostne pravice na podlagi prava 
Unije spoštovati tudi takrat, kadar želijo z 
nacionalnimi ukrepi omejiti temeljne 
svoboščine, ki jih zagotavlja PDEU;

Or. de

Predlog spremembe 14
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker evropski državljani in rezidenti 
upravičeno pričakujejo, da bodo vprašanja, 
ki jih sprožijo pri Odboru za peticije, 
rešena v pravnem okviru Evropske unije, 

E. ker evropski državljani in rezidenti 
upravičeno pričakujejo, da bodo vprašanja, 
ki jih sprožijo pri Odboru za peticije, 
rešena v pravnem okviru Evropske unije, 
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na katero se zanašajo, da bo zaščitila 
njihovo naravno okolje, zdravje, svobodo 
gibanja, dostojanstvo in temeljne pravice;

na katero se zanašajo, da bo zaščitila 
njihovo naravno okolje, zdravje, svobodo 
gibanja, dostojanstvo in temeljne pravice 
in svoboščine;

Or. en

Predlog spremembe 15
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker evropski državljani in rezidenti 
upravičeno pričakujejo, da bodo vprašanja, 
ki jih sprožijo pri Odboru za peticije, 
rešena v pravnem okviru Evropske unije, 
na katero se zanašajo, da bo zaščitila 
njihovo naravno okolje, zdravje, svobodo 
gibanja, dostojanstvo in temeljne pravice;

E. ker evropski državljani in rezidenti 
upravičeno pričakujejo, da bodo vprašanja, 
ki jih sprožijo pri Odboru za peticije, v 
primernem časovnem obdobju rešena v 
pravnem okviru Evropske unije, na katero 
se zanašajo, da bo zaščitila njihovo 
naravno okolje, zdravje, svobodo gibanja, 
dostojanstvo in temeljne pravice;

Or. de

Predlog spremembe 16
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker evropski državljani in rezidenti 
upravičeno pričakujejo, da bodo vprašanja, 
ki jih sprožijo pri Odboru za peticije, 
rešena v pravnem okviru Evropske unije, 
na katero se zanašajo, da bo zaščitila 
njihovo naravno okolje, zdravje, svobodo 
gibanja, dostojanstvo in temeljne pravice;

E. ker evropski državljani in rezidenti 
upravičeno pričakujejo, da bodo vprašanja, 
ki jih sprožijo pri Odboru za peticije, 
rešena v pravnem okviru Evropske unije, 
na katero se zanašajo, da bo upoštevala 
njihove pravice, ki jih imajo kot državljani 
Unije, ter zlasti zaščitila njihovo naravno 
okolje, zdravje, svobodo gibanja, 
dostojanstvo in temeljne pravice;
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Or. de

Predlog spremembe 17
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ε a (novo

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker morajo evropske institucije nuditi 
več informacij in ker morajo biti njihovi 
odnosi z evropskimi državljani 
preglednejši;

Or. el

Predlog spremembe 18
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se število peticij, ki jih državljani 
naslavljajo na Evropski parlament, še 
vedno povečuje in ker bi Odbor za peticije 
moral ostati glavna kontaktna točka znotraj 
Parlamenta za obtožbe o kršitvah pravic 
posameznikov in skupin;

F. ker je bilo 998 peticij označenih za 
dopustne, od katerih se jih je 649 
posredovalo Komisiji v nadaljnjo 
preiskavo v skladu s členoma 258 in 260 
Pogodbe, 416 peticij pa je bilo označenih 
za nedopustne;

Or. en

Predlog spremembe 19
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se število peticij, ki jih državljani 
naslavljajo na Evropski parlament, še 
vedno povečuje in ker bi Odbor za peticije 
moral ostati glavna kontaktna točka znotraj 
Parlamenta za obtožbe o kršitvah pravic 
posameznikov in skupin;

F. ker se število peticij, ki jih državljani 
naslavljajo na Evropski parlament, še 
vedno povečuje in ker bi Odbor za peticije 
moral ostati glavna kontaktna točka znotraj 
Parlamenta za obtožbe državljanov o 
kršitvah pravic posameznikov in skupin ter 
o neustreznem izvajanju zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 20
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se število peticij, ki jih državljani 
naslavljajo na Evropski parlament, še 
vedno povečuje in ker bi Odbor za peticije 
moral ostati glavna kontaktna točka znotraj 
Parlamenta za obtožbe o kršitvah pravic 
posameznikov in skupin;

F. ker se število peticij, ki jih državljani 
naslavljajo na Evropski parlament, še 
vedno povečuje (998 peticij je bilo 
označenih za dopustne, 416 pa za 
nedopustne) in ker bi Odbor za peticije 
moral ostati glavna kontaktna točka znotraj 
Parlamenta za obtožbe o kršitvah pravic 
posameznikov in skupin;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Willy Meyer

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker lahko postopek vlaganja peticij 
dopolnjuje druge evropske instrumente, ki 
so na voljo državljanom, kot je možnost 
vložitve pritožbe pri evropskem varuhu 
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človekovih pravic ali Evropski komisiji;

Or. es

Predlog spremembe 22
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so posamezniki in lokalne 
skupnosti, pa tudi prostovoljna združenja 
in podjetja, najbolj pristojni za ocenjevanje 
učinkovitosti evropske zakonodaje, saj se 
nanaša nanje, ter za opozarjanje na 
morebitne pomanjkljivosti, ki jih je treba 
analizirati za zagotovitev boljšega in 
primerljivega izvajanja zakonodaje EU v 
vseh državah članicah;

G. ker je bilo število nedopustnih peticij v 
letu 2011 še vedno precejšnje, kar 
ponovno nakazuje, da bi moral Parlament 
okrepiti svoja prizadevanja za obveščanje 
državljanov o omejitvah svojega področja 
delovanja v zvezi s pravico do peticije; ker 
so posamezniki in lokalne skupnosti, pa 
tudi prostovoljna združenja in podjetja, 
najbolj pristojni za ocenjevanje 
učinkovitosti evropske zakonodaje, saj se 
nanaša nanje, ter za opozarjanje na 
morebitne pomanjkljivosti, ki jih je treba 
analizirati za zagotovitev boljšega in 
primerljivega izvajanja zakonodaje EU v 
vseh državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 23
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so posamezniki in lokalne 
skupnosti, pa tudi prostovoljna združenja 
in podjetja, najbolj pristojni za ocenjevanje 
učinkovitosti evropske zakonodaje, saj se 
nanaša nanje, ter za opozarjanje na 
morebitne pomanjkljivosti, ki jih je treba 

G. ker so posamezniki in lokalne 
skupnosti, pa tudi nevladne organizacije, 
prostovoljna združenja, poklicna združenja
in podjetja, najbolj pristojni za ocenjevanje 
učinkovitosti evropske zakonodaje, saj se 
nanaša nanje, ter za opozarjanje na 
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analizirati za zagotovitev boljšega in 
primerljivega izvajanja zakonodaje EU v 
vseh državah članicah;

morebitne pomanjkljivosti, ki jih je treba 
analizirati za zagotovitev boljšega in 
primerljivega izvajanja zakonodaje EU v 
vseh državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 24
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so posamezniki in lokalne 
skupnosti, pa tudi prostovoljna združenja
in podjetja, najbolj pristojni za 
ocenjevanje učinkovitosti evropske 
zakonodaje, saj se nanaša nanje, ter za 
opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti, 
ki jih je treba analizirati za zagotovitev 
boljšega in primerljivega izvajanja 
zakonodaje EU v vseh državah članicah;

G. ker posamezniki in lokalne skupnosti, 
pa tudi prostovoljne nevladne organizacije 
in podjetja kljub naraščajočemu številu 
peticij še vedno niso v zadostni meri 
opolnomočeni za ocenjevanje dejanske 
učinkovitosti evropske zakonodaje, čeprav 
se nanaša nanje; ker so zato potrebni 
dodatni ukrepi za obveščanje o vplivu 
evropske zakonodaje na vsakdanje 
življenje državljanov, da bodo lahko 
državljani bolj ciljno usmerjeno opozarjali 
na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je 
treba analizirati za zagotovitev boljšega in 
primerljivega izvajanja zakonodaje EU v 
vseh državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 25
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so posamezniki in lokalne 
skupnosti, pa tudi prostovoljna združenja 
in podjetja, najbolj pristojni za ocenjevanje 

G. ker so posamezniki in lokalne 
skupnosti, pa tudi prostovoljna združenja 
in podjetja, najbolj pristojni za ocenjevanje 
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učinkovitosti evropske zakonodaje, saj se 
nanaša nanje, ter za opozarjanje na 
morebitne pomanjkljivosti, ki jih je treba 
analizirati za zagotovitev boljšega in 
primerljivega izvajanja zakonodaje EU v 
vseh državah članicah;

učinkovitosti evropske zakonodaje, saj se 
nanaša nanje, ter za opozarjanje na 
morebitne pomanjkljivosti, ki jih je treba 
analizirati za zagotovitev boljšega, 
enotnejšega in primerljivega izvajanja 
zakonodaje EU v vseh državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 26
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker glede na statistično analizo v tem 
poročilu nemški državljani še vedno 
vlagajo največje število peticij, čeprav se to 
sorazmerno zmanjšuje, sledijo pa španski 
in italijanski državljani, in ker je število 
peticij, ki zadevajo EU kot tako, večje od 
števila peticij, ki zadevajo posamezne 
države članice;

H. ker glede na statistično analizo v tem 
poročilu nemški državljani še vedno 
vlagajo največje število peticij, čeprav se to 
sorazmerno zmanjšuje, sledijo pa španski 
in italijanski državljani;

Or. en

Predlog spremembe 27
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so peticije z obtožbami o kršitvah 
temeljnih pravic na vrhu seznama 
najpogostejših peticij, pred okoljem in 
notranjim trgom, in ker velja opozoriti, da 
se je močno povečalo število peticij v zvezi 
z ekonomskimi in monetarnimi zadevami, 
kar je povezano s podobnim povečanjem 
števila peticij, v katerih je izražena 

I. ker se področje delovanja in način 
delovanja pravice do peticije, ki je v 
skladu s Pogodbo zagotovljena vsem 
državljanom in osebam s prebivališčem v 
EU, razlikujeta od drugih sredstev, ki so
na voljo državljanom, na primer vložitve 
pritožb Komisiji ali varuhu človekovih 
pravic;
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splošna akutna zaskrbljenost državljanov 
zaradi trenutne gospodarske in finančne 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 28
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so peticije z obtožbami o kršitvah 
temeljnih pravic na vrhu seznama 
najpogostejših peticij, pred okoljem in 
notranjim trgom, in ker velja opozoriti, da
se je močno povečalo število peticij v zvezi 
z ekonomskimi in monetarnimi zadevami, 
kar je povezano s podobnim povečanjem 
števila peticij, v katerih je izražena 
splošna akutna zaskrbljenost državljanov
zaradi trenutne gospodarske in finančne 
krize;

I. ker so peticije z obtožbami o kršitvah 
temeljnih pravic na vrhu seznama 
najpogostejših peticij, kar je pomemben 
vzrok za zaskrbljenost evropskih 
državljanov, saj se te pravice v državah 
članicah pod pretvezo krize vedno bolj 
zanemarjajo; prav tako se je močno 
povečalo število peticij v zvezi z 
ekonomskimi in monetarnimi zadevami, 
kar je povezano s podobnim povečanjem 
števila peticij v zvezi s trenutno 
gospodarsko in finančno krizo; okolje in 
notranji trg vseeno ostajata glavna 
predmeta zaskrbljenosti;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker glavni pomisleki glede splošne teme 
okolja zadevajo slabo in pogosto napačno 
uporabo direktive o presoji vplivov na 
okolje in direktive o odpadkih s strani 
držav članic in njihovih podnacionalnih 

J. ker glavni pomisleki glede splošne teme 
okolja zadevajo slabo in pogosto napačno 
uporabo direktive o presoji vplivov na 
okolje in direktive o odpadkih s strani 
držav članic in njihovih podnacionalnih 
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subjektov; subjektov; ker peticije z obtožbami o 
kršitvah direktiv o pticah in habitatih 
pogosto povzročajo zaskrbljenost zaradi 
velike izgube biotske raznovrstnosti, ki je 
posledica večjih projektov, ki se načrtujejo 
na območjih Natura 2000, in so peticije, 
ki zadevajo gospodarjenje z vodami, 
razkrile hude primere onesnaževanja in 
povzročile zaskrbljenost zaradi možnih 
učinkov projektov na trajnostnost in 
kakovost vodnih virov; 

Or. en

Predlog spremembe 30
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker trenutno poteka revizija direktiva o 
presoji vplivov na okolje in ker poročilo 
Odbora za peticije o vprašanjih v zvezi z 
odpadki6 opozarja na resne pomanjkljivosti 
v več državah članicah;

K. ker trenutno poteka revizija direktive o 
presoji vplivov na okolje in ker poročilo 
Odbora za peticije o vprašanjih v zvezi z 
odpadki6 opozarja na resne pomanjkljivosti 
v več državah članicah, vseeno pa 
izvajanje te direktive ostaja nezadostno in 
te težave ne bo mogoče rešiti z revizijo, 
temveč z učinkovitejšim nadzorom 
Evropske komisije;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker je pravica evropskih državljanov in 
rezidentov do zakonito pridobljenega 

L. ker je pravica evropskih državljanov in 
rezidentov do zakonito pridobljenega 
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premoženja še vedno razlog za 
vznemirjenje na tisoče ljudi, kakor so 
pokazale peticije na to temo, ki še vedno 
prihajajo, zlasti kar zadeva morebitne 
kršitve te pravice v Španiji, o čemer je 
Evropski parlament že sprejel jasno 
stališče7; in ker brez rešitve za to težavo s 
strani pristojnih organov ni mogoče 
pričakovati povrnitve zaupanja v 
nepremičninski trg ali bančni sistem;

premoženja še vedno razlog za 
vznemirjenje na tisoče ljudi, kakor so 
pokazale peticije na to temo, ki še vedno
prihajajo; in ker brez rešitve za to težavo s 
strani pristojnih organov ni mogoče 
pričakovati povrnitve zaupanja v 
nepremičninski trg ali bančni sistem;

Or. es

Predlog spremembe 32
Michael Cashman

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker je pravica evropskih državljanov in 
rezidentov do zakonito pridobljenega 
premoženja še vedno razlog za 
vznemirjenje na tisoče ljudi, kakor so 
pokazale peticije na to temo, ki še vedno 
prihajajo, zlasti kar zadeva morebitne 
kršitve te pravice v Španiji, o čemer je 
Evropski parlament že sprejel jasno 
stališče7; in ker brez rešitve za to težavo s 
strani pristojnih organov ni mogoče 
pričakovati povrnitve zaupanja v 
nepremičninski trg ali bančni sistem;

L. ker je pravica evropskih državljanov in 
rezidentov do zakonito pridobljenega 
premoženja še vedno razlog za 
vznemirjenje na tisoče ljudi, kakor so 
pokazale peticije na to temo, ki še vedno 
prihajajo, zlasti kar zadeva morebitne 
kršitve te pravice v Španiji, o čemer je 
Evropski parlament že sprejel jasno 
stališče7; in ker brez rešitve za to težavo s 
strani pristojnih organov ni mogoče 
pričakovati pravne varnosti ali zaupanja v 
lastninske pravice v Španiji ali povrnitve 
gospodarskega zaupanja v nepremičninski 
trg;

Or. en

Predlog spremembe 33
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava M
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Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je bilo leta 2011 odprtih 70 peticij v 
zvezi s španskim zakonom o obalnih 
območjih; in ker so peticije, povezane s 
tem zakonom, zadevale naslednje španske 
regije: Valencijo (23), Andaluzijo (11), 
Katalonijo (10), Balearske in Kanarske 
otoke (po 9), Asturijo in Kantabrijo (po 3), 
Galicijo in Baskijo (po 2) ter Murcijo (1),
med katerimi je bilo za 51 peticij mogoče 
ugotoviti, da so jih poslali španski 
državljani ali skupine španskih 
državljanov; 19 peticij so poslali pripadniki 
drugih narodnosti, in sicer: 3 pripadniki 
različnih narodnosti, 11 nemški državljani, 
3 francoski državljani in 2 britanski 
državljani;

M. ker je bilo leta 2011 odprtih 70 peticij v 
zvezi s španskim zakonom o obalnih 
območjih; in ker je bilo izmed peticij, 
povezanih s tem zakonom, za 51 peticij 
mogoče ugotoviti, da so jih poslali španski 
državljani ali skupine španskih 
državljanov; 19 peticij so poslali pripadniki 
drugih narodnosti, in sicer: 3 pripadniki 
različnih narodnosti, 11 nemški državljani, 
3 francoski državljani in 2 britanski 
državljani;

Or. en

Predlog spremembe 34
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je bilo leta 2011 odprtih 70 peticij v 
zvezi s španskim zakonom o obalnih 
območjih; in ker so peticije, povezane s 
tem zakonom, zadevale naslednje španske 
regije: Valencijo (23), Andaluzijo (11), 
Katalonijo (10), Balearske in Kanarske 
otoke (po 9), Asturijo in Kantabrijo (po 3), 
Galicijo in Baskijo (po 2) ter Murcijo (1),
med katerimi je bilo za 51 peticij mogoče 
ugotoviti, da so jih poslali španski 
državljani ali skupine španskih 
državljanov; 19 peticij so poslali pripadniki 
drugih narodnosti, in sicer: 3 pripadniki 
različnih narodnosti, 11 nemški državljani, 
3 francoski državljani in 2 britanski 
državljani;

M. ker je bilo leta 2011 odprtih 70 peticij v 
zvezi s španskim zakonom o obalnih 
območjih; ker je bilo med njimi za 51 
peticij mogoče ugotoviti, da so jih poslali 
španski državljani ali skupine španskih 
državljanov; 19 peticij so poslali pripadniki 
drugih narodnosti, in sicer: 3 pripadniki 
različnih narodnosti, 11 nemški državljani, 
3 francoski državljani in 2 britanski 
državljani;
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Or. fr

Predlog spremembe 35
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je leta 2011 Odbor za peticije na 
svojih sejah obravnaval 47 izmed teh
peticij, 7 vlagateljev peticij pa se je sej 
osebno udeležilo;

N. ker je Odbor za peticije v prejšnjem 
letnem poročilu zelo pozitivno ocenil 
sodelovanje s Komisijo in Evropskim 
varuhom človekovih pravic pri 
obravnavanju peticij in pritožb; ker je 
Odbor za peticije večkrat zaprosil 
Komisijo, naj ga redno obvešča o fazah, v 
katerih so postopki za ugotavljanje 
kršitev, ki so prav tako predmet peticij;

Or. en

Predlog spremembe 36
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker vlagatelji v številnih peticijah 
trdijo, da so bila sredstva EU zlorabljena 
ali poneverjena, v drugih pa navajajo 
obtožbe o slabem delovanju uprave EU, 
vključno z navzkrižji interesov na vplivnih 
agencijah ali pozivom k spremembam 
politik EU, kot sta odobritev GSO ali 
uporaba jedrske energije;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker Poročilo o državljanstvu EU iz leta 
20108 potrjuje pomanjkljivosti in težave, s 
katerimi se ljudje srečujejo zaradi slabega 
delovanja notranjega trga, na kar 
opozarjajo peticije, zlasti kar zadeva prosto 
gibanje državljanov EU in njihovih 
družinskih članov, dostop do pravic na 
področju socialne varnosti, vzajemno 
priznavanje kvalifikacij, ovire za invalide, 
vprašanja na področju družinskega prava in 
množične izgone na podlagi etnične ali 
državne pripadnosti, s katerimi se soočajo 
Romi, pa tudi vprašanja v zvezi z dvojno 
obdavčitvijo;

O. ker Poročilo Komisije o državljanstvu 
EU iz leta 20108 potrjuje pomanjkljivosti 
in težave, s katerimi se ljudje srečujejo 
zaradi slabega delovanja notranjega trga, 
na kar opozarjajo peticije, zlasti kar zadeva 
prosto gibanje državljanov EU in njihovih 
družinskih članov, dostop do pravic na 
področju socialne varnosti, vzajemno 
priznavanje kvalifikacij, ovire za invalide, 
vprašanja na področju družinskega prava in 
množične izgone na podlagi etnične ali 
državne pripadnosti, s katerimi se soočajo 
Romi, pa tudi vprašanja v zvezi z dvojno 
obdavčitvijo;

Or. en

Predlog spremembe 38
Michael Cashman
Victor Boştinaru
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker Poročilo o državljanstvu EU iz leta 
20108 potrjuje pomanjkljivosti in težave, s
katerimi se ljudje srečujejo zaradi slabega 
delovanja notranjega trga, na kar 
opozarjajo peticije, zlasti kar zadeva prosto 
gibanje državljanov EU in njihovih 
družinskih članov, dostop do pravic na 
področju socialne varnosti, vzajemno 
priznavanje kvalifikacij, ovire za invalide, 
vprašanja na področju družinskega prava in 
množične izgone na podlagi etnične ali 

O. ker Poročilo o državljanstvu EU iz leta 
20108 potrjuje pomanjkljivosti in težave, s 
katerimi se ljudje srečujejo zaradi slabega 
delovanja notranjega trga, na kar 
opozarjajo peticije, zlasti kar zadeva prosto 
gibanje državljanov EU in njihovih 
družinskih članov, dostop do pravic na 
področju socialne varnosti, vzajemno 
priznavanje kvalifikacij, ovire za invalide, 
vprašanja na področju družinskega prava, 
vključno z istospolnimi pari in njihovimi 
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državne pripadnosti, s katerimi se soočajo 
Romi, pa tudi vprašanja v zvezi z dvojno 
obdavčitvijo;

otroki, in množične izgone na podlagi 
etnične ali državne pripadnosti, s katerimi 
se soočajo Romi, pa tudi vprašanja v zvezi 
z dvojno obdavčitvijo;

Or. en

Predlog spremembe 39
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker Poročilo o državljanstvu EU iz leta 
20108 potrjuje pomanjkljivosti in težave, s 
katerimi se ljudje srečujejo zaradi slabega 
delovanja notranjega trga, na kar 
opozarjajo peticije, zlasti kar zadeva prosto 
gibanje državljanov EU in njihovih 
družinskih članov, dostop do pravic na 
področju socialne varnosti, vzajemno 
priznavanje kvalifikacij, ovire za invalide, 
vprašanja na področju družinskega prava in 
množične izgone na podlagi etnične ali 
državne pripadnosti, s katerimi se soočajo 
Romi, pa tudi vprašanja v zvezi z dvojno 
obdavčitvijo;

O. ker Poročilo o državljanstvu EU iz leta 
20108 potrjuje pomanjkljivosti in težave, s 
katerimi se ljudje srečujejo zaradi slabega 
delovanja notranjega trga, na kar 
opozarjajo peticije, zlasti kar zadeva prosto 
gibanje državljanov EU in njihovih 
družinskih članov, pod pogojem, da v EU 
prebivajo zakonito, dostop do pravic na 
področju socialne varnosti, vzajemno 
priznavanje kvalifikacij, ovire za invalide, 
vprašanja na področju družinskega prava in 
množične izgone na podlagi etnične ali 
državne pripadnosti, s katerimi se soočajo 
Romi, pa tudi vprašanja v zvezi z dvojno 
obdavčitvijo;

Or. el

Predlog spremembe 40
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker so državljani tudi leta 2011 vložili 
precejšnje število peticij, v katerih 
opozarjajo na pomen preprečevanja 
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nepopravljive izgube biotske 
raznovrstnosti v zvezi z območji 
Natura 2000 ter zagotavljanja zaščite 
območij, opredeljenih v direktivi o 
habitatih;

Or. en

Predlog spremembe 41
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je pravna služba Evropskega 
parlamenta9, kar zadeva področje 
delovanja odbora, potrdila, da se njegovo 
„[…] področje dejavnosti lahko 
obravnava celo kot še širše od zgolj vsote 
pristojnosti Unije“;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 42
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je pravna služba Evropskega 
parlamenta, kar zadeva področje 
delovanja odbora, potrdila, da se njegovo 
„[…] področje dejavnosti lahko 
obravnava celo kot še širše od zgolj vsote 
pristojnosti Unije“;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 43
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker je Sodišča EU s sodbo z dne 14. 
septembra 2011 v zadevi T-308/07 pritrdilo 
pritožbi vlagatelja peticije (0095/2007) 
proti sklepu Odbora za peticije o 
nedopustnosti peticije in tako postavilo 
jasne parametre za obravnavo peticij, ki 
so označene kot nedopustne;

Q. ker je Sodišče EU s sodbo z dne 14. 
septembra 2011 v zadevi T-308/07 pritrdilo 
pritožbi vlagatelja peticije (0095/2007) 
proti sklepu Odbora za peticije o 
nedopustnosti peticije;

Or. es

Predlog spremembe 44
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker je Sodišča EU s sodbo z dne 14. 
septembra 2011 v zadevi T-308/07 pritrdilo 
pritožbi vlagatelja peticije (0095/2007) 
proti sklepu Odbora za peticije o 
nedopustnosti peticije in tako postavilo 
jasne parametre za obravnavo peticij, ki 
so označene kot nedopustne;

Q. ker je Sodišče EU s sodbo z dne 14. 
septembra 2011 v zadevi T-308/07 pritrdilo 
pritožbi vlagatelja peticije (0095/2007) 
proti sklepu Odbora za peticije o 
nedopustnosti peticije in tako postavilo 
obveznost, da se odločitev Parlamenta, ko 
peticijo označi za nedopustno, utemelji;

Or. en

Predlog spremembe 45
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker je Sodišča EU s sodbo z dne 14. 
septembra 2011 v zadevi T-308/07 
pritrdilo pritožbi vlagatelja peticije 
(0095/2007) proti sklepu Odbora za 
peticije o nedopustnosti peticije in tako 
postavilo jasne parametre za obravnavo 
peticij, ki so označene kot nedopustne;

Q. ker je s sodbo Sodišča EU z dne 14. 
septembra 2011 v zadevi T-308/07 postalo 
jasno, da so tudi postopkovne odločitve 
Evropskega parlamenta v zvezi s 
peticijami predmet pravnega preverjanja;

Or. de

Predlog spremembe 46
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q a. ker sta za učinkovito delo odbora 
bistveni hitrost in temeljitost in bi bilo to 
zlasti z optimizacijo trajanja obravnave 
peticij in sistematizacijo postopka za 
njihovo presojo mogoče še izboljšati;

Or. de

Predlog spremembe 47
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. potrjuje ključno vlogo Odbora za 
peticije pri opredeljevanju izvensodnih 
sredstev, ki so na voljo državljanom, ter 
pri zagotavljanju vpogleda, kako 
Evropejci v resnici gledajo na Evropsko 
unijo in v kakšni meri menijo, da evropska 
zakonodaja v resnici prinaša pričakovane 

1. ugotavlja, da so bile predmet peticij, 
prejetih leta 2011, še naprej domnevne 
kršitve prava EU na področjih okolja, 
pravosodja in notranjega trga ter Listine o 
temeljnih pravicah, kar izraža v kakšni 
meri Evropejci menijo, da evropska 
zakonodaja, kot jo izvajajo države članice, 
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rezultate in odgovarja na pričakovanja 
ljudi glede Unije;

v resnici prinaša pričakovane rezultate in 
odgovarja na pravo EU;

Or. en

Predlog spremembe 48
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. potrjuje ključno vlogo Odbora za peticije 
pri opredeljevanju izvensodnih sredstev, ki 
so na voljo državljanom, ter pri 
zagotavljanju vpogleda, kako Evropejci v 
resnici gledajo na Evropsko unijo in v 
kakšni meri menijo, da evropska 
zakonodaja v resnici prinaša pričakovane 
rezultate in odgovarja na pričakovanja ljudi 
glede Unije;

1. potrjuje ključno vlogo Odbora za peticije 
pri opredeljevanju izvensodnih sredstev, ki 
so na voljo državljanom, ter pri 
zagotavljanju vpogleda, kako Evropejci v 
resnici gledajo na Evropsko unijo in v 
kakšni meri menijo, da se evropska 
zakonodaja ustrezno izvaja in da v resnici 
prinaša pričakovane rezultate in odgovarja 
na pričakovanja ljudi glede Unije;

Or. en

Predlog spremembe 49
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. potrjuje ključno vlogo Odbora za peticije 
pri opredeljevanju izvensodnih sredstev, ki 
so na voljo državljanom, ter pri 
zagotavljanju vpogleda, kako Evropejci v 
resnici gledajo na Evropsko unijo in v 
kakšni meri menijo, da evropska 
zakonodaja v resnici prinaša pričakovane 
rezultate in odgovarja na pričakovanja ljudi 
glede Unije;

1. potrjuje ključno vlogo Odbora za peticije 
pri opredeljevanju izvensodnih sredstev, ki 
so na voljo državljanom, ter pri 
zagotavljanju vpogleda, kako države 
članice izvajajo evropsko zakonodajo in 
kako Evropejci v resnici gledajo na 
Evropsko unijo in v kakšni meri menijo, da 
evropska zakonodaja v resnici prinaša 
pričakovane rezultate in odgovarja na 
pričakovanja ljudi glede Unije;
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Or. fr

Predlog spremembe 50
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. potrjuje ključno vlogo Odbora za peticije 
pri opredeljevanju izvensodnih sredstev, ki 
so na voljo državljanom, ter pri 
zagotavljanju vpogleda, kako Evropejci v 
resnici gledajo na Evropsko unijo in v 
kakšni meri menijo, da evropska 
zakonodaja v resnici prinaša pričakovane 
rezultate in odgovarja na pričakovanja ljudi 
glede Unije;

1. potrjuje ključno vlogo Odbora za peticije 
pri opredeljevanju izvensodnih sredstev, ki 
so na voljo državljanom, na podlagi katere 
ima vpogled, kako Evropejci v resnici 
gledajo na Evropsko unijo, iz česar je 
mogoče sklepati, v kakšni meri evropska 
zakonodaja v resnici prinaša pričakovane 
rezultate in odgovarja na pričakovanja ljudi 
glede Unije;

Or. de

Predlog spremembe 51
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da državljani vlagajo vedno 
več peticij in drugih predlogov, s katerimi 
si prizadevajo za pravno in finančno 
popravo vprašanj, ki v skladu s 
členom 227 Pogodbe in členom 51 Listine 
o temeljnih pravicah niso v pristojnosti 
EU, kot na primer prošnje za pregled 
izračuna nacionalnih pokojnin, 
razveljavitev odločitev nacionalnih sodišč, 
predlogi za ponovno določitev evropskih 
meja, za prisilo banke, naj odobri osebni 
kredit itd.; v celoti podpira ukrepe, ki so 
jih sprejeli odgovorni generalni 
direktorati Parlamenta, da bi našli rešitev 
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za obravnavanje teh predlogov 
državljanov, pri tem pa upoštevali 
obveznosti, ki jih ima Parlament glede 
korespondence z državljani;

Or. en

Predlog spremembe 52
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka 
o načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi 
z vidika izboljšanja sposobnosti odbora, 
da vprašanja, ki so pomembna za 
evropske državljane, sproži na plenarnih 
zasedanjih, pa tudi s krepitvijo njegove 
pristojnosti za zaslišanje prič in bolj 
samostojno raziskovanje vprašanj, na 
katera opozorijo državljani;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 53
Michael Cashman
Victor Boştinaru
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z
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vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani;

vidika njegove prepoznavnosti, 
odgovornosti in preglednosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani;

Or. en

Predlog spremembe 54
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani;

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti in 
učinkovitosti kakor tudi z vidika 
izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani;

Or. en

Predlog spremembe 55
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani;

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani; v zvezi s prepoznavnostjo 
postopka za peticije poziva Komisijo, naj 
prek predstavništev v državah članicah in 
decentraliziranih informacijskih omrežij 
(npr. Europe Direct) bolj dejavno obvešča 
o pravici državljanov do peticije;

Or. de

Predlog spremembe 56
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani;

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani; poziva predsedstvo, naj 
razmisli o sprejetju ukrepov za ta namen, 
vključno z možnostjo organizacije 
predstavitev pomembnih peticij na kraju 
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samem;

Or. en

Predlog spremembe 57
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih, 
pa tudi s krepitvijo njegove pristojnosti za 
zaslišanje prič in bolj samostojno 
raziskovanje vprašanj, na katera opozorijo 
državljani;

2. zato meni, da bi ta vloga in odgovornost 
morali Parlament pripraviti do razmisleka o 
načinih za oživitev tega temeljnega 
področja parlamentarnega dela tako z 
vidika njegove prepoznavnosti kakor tudi z 
vidika izboljšanja sposobnosti odbora, da 
vprašanja, ki so pomembna za evropske 
državljane, sproži na plenarnih zasedanjih; 
pozdravlja krepitev možnosti Evropskega 
parlamenta, da bo z instrumentom 
preiskovalnih odborov bolj neodvisno 
deloval v vprašanjih, na katera opozorijo 
državljani; 

Or. de

Predlog spremembe 58
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. v zvezi z evropsko državljansko 
pobudo opozarja, da je za organizacijo 
javnih predstavitev uspešnih pobud, 
predvidenih v skladu s členom 11 
Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski 
pobudi, potrebna neposredna in 
samodejna vključitev Odbora za peticije 
kot odbora, ki ima na področju 
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neposrednega stika z državljani in 
organizacije predstavitev državljanov 
največ strokovnega znanja o postopkih in 
zagotavlja enoten postopek za vse uspešne 
državljanske pobude; hkrati poudarja, da 
je treba državljanom kljub temu tudi v 
okviru parlamentarnih postopkovnih 
vprašanj jasno pokazati razliko med 
običajno peticijo v skladu s členom 227 
PDEU in državljansko pobudo;

Or. de

Predlog spremembe 59
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom olajšal dostop do 
postopka za vlaganje peticij, jim zagotovil 
informacije ter jim omogočil vlaganje 
peticij v uporabniku prijaznejšem okolju;
meni, da bi ta portal moral ponujati tudi 
praktične povezave do drugih oblik 
pravnega varstva, ki so na voljo na 
evropski in nacionalni ali regionalni ravni;

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepoznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom v okviru člena 227 
Pogodbe in člena 202 poslovnika 
Evropskega parlamenta in člena 51 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah olajšal dostop do postopka za 
vlaganje peticij, jim zagotovil informacije 
ter jim omogočil vlaganje peticij v 
uporabniku prijaznejšem okolju; meni, da 
bi ta portal moral ponujati tudi praktične 
povezave do drugih oblik pravnega 
varstva, ki so na voljo na evropski in 
nacionalni ali regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 60
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom olajšal dostop do 
postopka za vlaganje peticij, jim zagotovil 
informacije ter jim omogočil vlaganje 
peticij v uporabniku prijaznejšem okolju; 
meni, da bi ta portal moral ponujati tudi 
praktične povezave do drugih oblik 
pravnega varstva, ki so na voljo na 
evropski in nacionalni ali regionalni ravni;

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepoznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom olajšal dostop do 
postopka za vlaganje peticij, jim zagotovil 
informacije ter jim omogočil vlaganje 
peticij v uporabniku prijaznejšem okolju; 
meni, da bi ta portal moral ponujati tudi 
praktične povezave do drugih oblik 
pravnega varstva, ki so na voljo na 
evropski in nacionalni ali regionalni ravni,
ter določiti nekatere okvire za postopke 
organov javne uprave po modelu CURIA, 
uradnega portala Sodišča Evropske unije;

Or. pl

Predlog spremembe 61
Michael Cashman
Victor Boştinaru
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom olajšal dostop do 
postopka za vlaganje peticij, jim zagotovil 
informacije ter jim omogočil vlaganje 
peticij v uporabniku prijaznejšem okolju;
meni, da bi ta portal moral ponujati tudi 
praktične povezave do drugih oblik 
pravnega varstva, ki so na voljo na 
evropski in nacionalni ali regionalni ravni;

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepoznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom olajšal dostop do 
postopka za vlaganje peticij, jim zagotovil 
informacije ter jim omogočil vlaganje 
peticij v uporabniku prijaznejšem okolju; 
meni, da bi ta portal moral ponujati tudi 
praktične povezave do drugih oblik 
pravnega varstva, ki so na voljo na 
evropski in nacionalni ali regionalni ravni, 
in podajati celovit pregled pristojnosti 
Odbora za peticije;

Or. en
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Predlog spremembe 62
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom olajšal dostop do 
postopka za vlaganje peticij, jim zagotovil 
informacije ter jim omogočil vlaganje 
peticij v uporabniku prijaznejšem okolju;
meni, da bi ta portal moral ponujati tudi 
praktične povezave do drugih oblik 
pravnega varstva, ki so na voljo na 
evropski in nacionalni ali regionalni ravni;

3. pozdravlja odločitev Parlamenta, da na 
svoji spletni strani razvije veliko bolj 
praktičen in prepoznaven portal za peticije, 
ki bo državljanom olajšal dostop do 
postopka za vlaganje peticij, jim zagotovil 
informacije ter jim omogočil vlaganje 
peticij v uporabniku prijaznejšem okolju in 
elektronsko podpisovanje peticij; meni, da 
bi ta portal moral ponujati tudi praktične 
povezave do drugih oblik pravnega 
varstva, ki so na voljo na evropski in 
nacionalni ali regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 63
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. potrjuje svojo odločenost, da bo s svojim 
političnim vplivom še naprej spodbujal in 
branil temeljne pravice državljanov v tistih 
dopustnih zadevah, ki bodo naslovljene na 
odbor, v sodelovanju z ustreznimi organi v 
državah članicah Unije;

4. potrjuje svojo odločenost, da bo s svojim 
političnim vplivom še naprej spodbujal in 
branil temeljne pravice in svoboščine 
državljanov v tistih dopustnih zadevah, ki 
bodo naslovljene na odbor, v sodelovanju s 
Komisijo in z ustreznimi organi v državah 
članicah Unije;

Or. en

Predlog spremembe 64
Victor Boştinaru
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. potrjuje svojo odločenost, da bo s svojim 
političnim vplivom še naprej spodbujal in 
branil temeljne pravice državljanov v tistih 
dopustnih zadevah, ki bodo naslovljene na 
odbor, v sodelovanju z ustreznimi organi v 
državah članicah Unije;

4. potrjuje svojo odločenost, da bo s svojim 
političnim vplivom še naprej spodbujal in 
branil temeljne pravice državljanov v tistih 
dopustnih zadevah, ki bodo naslovljene na 
odbor, v okrepljenem sodelovanju z 
ustreznimi organi v državah članicah Unije 
in Evropsko komisijo;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) poziva Odbor za peticije, naj preveri 
učinke sodne prakse, kot izhaja iz zadeve 
ERT, na zanesljivost peticij in obravnava 
tudi vprašanje, s katerimi dejanskimi 
ovirami se srečujejo državljani Unije, ko 
želijo s predlogi za sprejetje predhodne 
odločbe Sodišča Evropske unije v 
postopkih pred nacionalnimi sodišči dobiti 
zanesljivo razlago temeljnih vprašanj 
evropskega prava;

Or. de

Predlog spremembe 66
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba okrepiti sodelovanje s 
parlamenti in vladami držav članic, 
obenem pa zagotoviti, da bo tako 
sodelovanje vzajemno, ter, kadar je to 
potrebno, spodbujati organe držav članic k 
prenosu in uporabi zakonodaje EU ob 
popolni preglednosti;

5. meni, da je treba okrepiti sodelovanje s 
parlamenti in vladami držav članic, ki 
temelji na vzajemnosti, ter, kadar je to 
potrebno, spodbujati organe držav članic k 
prenosu in uporabi zakonodaje EU ob 
popolni preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 67
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. opozarja na pomen sodelovanja med 
Komisijo in državami članicami, vendar 
obžaluje zavlačevanje nekaterih držav 
članic pri izvajanju evropske zakonodaje 
na okoljskem področju;

Or. el

Predlog spremembe 68
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da države članice postopka 
vlaganja peticij ne bi smele izkoriščati ali 
uporabljati za politične namene, 
nasprotno, ta postopek bi moral biti 
objektiven in odražati stališče Evropskega 
parlamenta;
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Or. bg

Predlog spremembe 69
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja konstruktivno sodelovanje 
med Odborom za peticije in službami 
Evropske komisije, vendar Komisijo 
poziva, naj zagotovi spoštovanje 
neokrnjenosti postopkov vlaganja peticij 
in poskrbi, da se jih ne bo zamenjevalo s 
pritožbenim postopkom Komisije;

6. pozdravlja konstruktivno sodelovanje 
med Odborom za peticije in službami 
Evropskega varuha človekovih pravic in
ponovno potrjuje, da ga je odločen 
podpreti pri odkrivanju primerov slabega 
delovanja institucij EU in ukrepanju proti 
njim;

Or. en

Predlog spremembe 70
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. meni, da lahko natančnejša in 
zapisana postopkovna pravila o interni 
pripravi, izvedbi in zlasti vsebinski oceni 
potnih stroškov delegacij v okviru odbora 
prispevajo k večji učinkovitosti in 
usklajenosti dela Odbora za peticije;

Or. de

Predlog spremembe 71
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 9



AM\902727SL.doc 37/54 PE489.586v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je pravilno izvajanje okvirne 
direktive o odpadkih v vseh državah 
članicah, navzdol vse do občinske ravni,
izjemno pomembno; zlasti poziva države
članice s težavami na področju ravnanja z 
odpadki, naj odločno in hitro ukrepajo;

9. meni, da je pravilno izvajanje okvirne 
direktive o odpadkih v vseh državah 
članicah izjemno pomembno; zato zlasti 
poziva države članice s težavami na 
področju ravnanja z odpadki, naj odločno 
in hitro ukrepajo;

Or. es

Predlog spremembe 72
Michael Cashman
Victor Boştinaru
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ponavlja, da je večkrat pozval države 
članice, naj izpolnijo svoje obveznosti v 
skladu z Direktivo 2004/38/ES o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju držav članic; opozarja države 
članice na njihovo obveznost, da morajo 
omogočiti vstop in prebivanje brez 
diskriminacije, tudi istospolnim parom in 
njihovim otrokom, Romom in drugim 
skupinam manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 73
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. iskreno podpira osnovni cilj 
španskega zakona o obalnih območjih, 
namreč da se območje španske obale 
zaščiti pred čezmerno pozidavo, da bi se 
tako ohranila za prostoživeče živali in 
prihodnje generacije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 74
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. iskreno podpira osnovni cilj španskega 
zakona o obalnih območjih, namreč da se 
območje španske obale zaščiti pred 
čezmerno pozidavo, da bi se tako ohranila
za prostoživeče živali in prihodnje 
generacije;

10. iskreno podpira osnovni cilj španskega 
zakona o obalnih območjih, namreč da se 
območje španske obale in na splošno 
obalni ekosistemi, ki jih ogrožajo okoljski 
pritiski na obalo Sredozemskega morja, 
zaščitijo pred čezmerno pozidavo, da bi se 
tako ohranili za prostoživeče živali in 
prihodnje generacije;

Or. en

Predlog spremembe 75
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. kljub temu z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da španski zakon o obalnih območjih za 
evropske državljane, in za španske 
državljane še posebej, še vedno predstavlja 
veliko težavo ter da zaenkrat še ni bila 

črtano
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ponujena zadovoljiva rešitev, ki bi 
zagotovila, da bodo lastniki nepremičnin, 
ki se nahajajo na področju uporabe tega 
zakona, lahko z gotovostjo dobili ustrezno 
lastninsko pravico do domov, ki so jo 
pridobili v zakonitem pravnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe 76
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. kljub temu z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da španski zakon o obalnih območjih za 
evropske državljane, in za španske 
državljane še posebej, še vedno predstavlja 
veliko težavo ter da zaenkrat še ni bila 
ponujena zadovoljiva rešitev, ki bi 
zagotovila, da bodo lastniki nepremičnin, 
ki se nahajajo na področju uporabe tega 
zakona, lahko z gotovostjo dobili ustrezno 
lastninsko pravico do domov, ki so jo 
pridobili v zakonitem pravnem postopku;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 77
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. kljub temu z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da španski zakon o obalnih območjih za 
evropske državljane, in za španske 
državljane še posebej, še vedno predstavlja 
veliko težavo ter da zaenkrat še ni bila 

11. kljub temu z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da španski zakon o obalnih območjih za 
evropske državljane, in za španske 
državljane še posebej, še vedno predstavlja 
težavo;
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ponujena zadovoljiva rešitev, ki bi 
zagotovila, da bodo lastniki nepremičnin, 
ki se nahajajo na področju uporabe tega 
zakona, lahko z gotovostjo dobili ustrezno 
lastninsko pravico do domov, ki so jo 
pridobili v zakonitem pravnem postopku;

Or. es

Predlog spremembe 78
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. kljub temu z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da španski zakon o obalnih območjih za 
evropske državljane, in za španske 
državljane še posebej, še vedno predstavlja 
veliko težavo ter da zaenkrat še ni bila 
ponujena zadovoljiva rešitev, ki bi 
zagotovila, da bodo lastniki nepremičnin, 
ki se nahajajo na področju uporabe tega 
zakona, lahko z gotovostjo dobili ustrezno 
lastninsko pravico do domov, ki so jo 
pridobili v zakonitem pravnem postopku;

11. kljub temu z veliko zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da španski zakon o obalnih 
območjih za evropske državljane, in za 
španske državljane še posebej, še vedno 
predstavlja veliko težavo ter da zaenkrat še 
ni bila ponujena zadovoljiva rešitev, ki bi 
zagotovila, da bodo lastniki nepremičnin, 
ki se nahajajo na področju uporabe tega 
zakona, lahko z gotovostjo dobili ustrezno 
lastninsko pravico do domov, ki so jo 
pridobili v zakonitem pravnem postopku;

Or. de

Predlog spremembe 79
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja potrebo po učinkoviti 
ureditvi varstva obale, hkrati pa opozarja, 
da zakon o obalnih območjih ni skladen s 
cilji, ker škodi zgodovinski dediščini in 
avtohtonemu prebivalstvu, saj kaznuje 
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prebivalce malih obalnih vasi, ki so od 
nekdaj trajnostno sobivali z morjem in 
njegovimi ekosistemi;

Or. es

Predlog spremembe 80
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij na špansko vlado in lokalne 
organe, da rešijo težave v zvezi z zakonom 
o obalnih območjih in njegovo uporabo;
zato podpira odločitev Odbora za peticije, 
da ustanovi delovno skupino na politični 
ravni za obravnavo tega vprašanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 81
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij na špansko vlado in lokalne 
organe, da rešijo težave v zvezi z zakonom 
o obalnih območjih in njegovo uporabo; 
zato podpira odločitev Odbora za peticije, 
da ustanovi delovno skupino na politični 
ravni za obravnavo tega vprašanja;

12. podpira pritisk vlagateljev peticij, da se 
rešijo težave v zvezi z zakonom o obalnih 
območjih in njegovo uporabo; zato podpira 
odločitev Odbora za peticije, da ustanovi 
delovno skupino za temeljitejšo obravnavo 
tega vprašanja;

Or. es
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Predlog spremembe 82
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij na špansko vlado in lokalne organe, 
da rešijo težave v zvezi z zakonom o 
obalnih območjih in njegovo uporabo; zato 
podpira odločitev Odbora za peticije, da 
ustanovi delovno skupino na politični ravni 
za obravnavo tega vprašanja;

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij na špansko vlado, na sodelovanje z 
ministrstvom za okolje in kmetijstvo in 
ministrstvom za pravosodje in lokalne 
organe, da rešijo težave v zvezi z zakonom 
o obalnih območjih in njegovo uporabo ter 
dosežejo dogovor o skupnih izhodiščih z 
lastniki zemljišč na obalnih območjih; 
zato podpira odločitev Odbora za peticije, 
da ustanovi delovno skupino na politični 
ravni za obravnavo tega vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 83
Michael Cashman

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij na špansko vlado in lokalne organe, 
da rešijo težave v zvezi z zakonom o 
obalnih območjih in njegovo uporabo; zato 
podpira odločitev Odbora za peticije, da 
ustanovi delovno skupino na politični ravni 
za obravnavo tega vprašanja;

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij na špansko vlado in lokalne organe, 
da rešijo težave v zvezi z zakonom o 
obalnih območjih in njegovo retroaktivno 
uporabo; zato podpira odločitev Odbora za 
peticije, da ustanovi delovno skupino na 
politični ravni za obravnavo tega 
vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 84
Victor Boştinaru
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij na špansko vlado in lokalne 
organe, da rešijo težave v zvezi z zakonom
o obalnih območjih in njegovo uporabo; 
zato podpira odločitev Odbora za peticije, 
da ustanovi delovno skupino na politični 
ravni za obravnavo tega vprašanja;

12. še naprej podpira pritisk vlagateljev 
peticij, da se rešijo težave v zvezi z 
uporabo zakona o obalnih območjih; zato 
podpira odločitev Odbora za peticije, da 
ustanovi delovno skupino na politični ravni 
za obravnavo tega vprašanja;

Or. fr

Predlog spremembe 85
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno poudarja prepričanje, da je v 
trenutnih gospodarskih razmerah v 
interesu vseh, da se odpravi pravna 
negotovost v zvezi z nepremičninami, na 
katere bi lahko vplival zakon o obalnih 
območjih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno poudarja prepričanje, da je v 
trenutnih gospodarskih razmerah v 
interesu vseh, da se odpravi pravna 
negotovost v zvezi z nepremičninami, na 

črtano
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katere bi lahko vplival zakon o obalnih 
območjih;

Or. fr

Predlog spremembe 87
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno poudarja prepričanje, da je v 
trenutnih gospodarskih razmerah v interesu 
vseh, da se odpravi pravna negotovost v 
zvezi z nepremičninami, na katere bi lahko 
vplival zakon o obalnih območjih;

13. meni, da je v trenutnih gospodarskih 
razmerah v interesu vseh, da se odpravi 
pravna negotovost v zvezi z 
nepremičninami, na katere bi lahko vplival 
zakon o obalnih območjih;

Or. es

Predlog spremembe 88
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno poudarja prepričanje, da je v 
trenutnih gospodarskih razmerah v interesu 
vseh, da se odpravi pravna negotovost v 
zvezi z nepremičninami, na katere bi lahko 
vplival zakon o obalnih območjih;

13. ponovno poudarja prepričanje, da je v 
trenutnih gospodarskih razmerah v 
največjem interesu vseh, da se odpravi 
pravna negotovost v zvezi z 
nepremičninami, na katere bi lahko vplival 
zakon o obalnih območjih;

Or. de

Predlog spremembe 89
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva španske organe, naj sprejmejo 
primerne ukrepe, s katerimi bo mogoče 
preprečiti kršenje pravic lastnikov 
nepremičnin, ker pravica do lastnine ne 
spada na področja delovanja Evropske 
unije in ker zanjo velja načelo 
subsidiarnosti, potrjeno v pogodbah;

Or. es

Predlog spremembe 90
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi ali 
diskriminatornimi ukrepi;

14. pozdravlja napoved španske vlade, da 
bo spremenila zakon o obalnih območjih, 
da bi zaščito naše obale uskladila z 
gospodarsko rastjo, ter da bo ponudila 
večjo pravno varnost imetnikom pravic;

Or. es

Predlog spremembe 91
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi ali
diskriminatornimi ukrepi;

14. medtem ko podpira temeljni cilj 
zakona o obalnih območjih, ki je zaščititi 
obalne prostoživeče živalske in rastlinske 
vrste za prihodnje generacije, pozdravlja 
ukrepe, ki jih predvideva nova španska 
vlada za spremembo zakona o obalnih 
območjih, da bo zagotavljal lastninsko 
pravico vsem, ki so zakonito in v dobri veri 
pridobili lastništvo na področju uporabe 
tega zakona; zlasti poziva k reformi zakona 
o obalnih območjih, ki bo zagotovila 
ustrezna in sorazmerna sredstva posebej 
za sprejete retroaktivne ali 
diskriminatorne ukrepe; podpira ukrepe 
vlagateljev peticije, da rešijo težave v zvezi 
z zakonom o obalnih območjih in njegovo 
uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 92
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi ali
diskriminatornimi ukrepi;

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi, samovoljnimi, 
asimetričnimi ali diskriminatornimi ukrepi;

Or. es
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Predlog spremembe 93
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi ali 
diskriminatornimi ukrepi;

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo (kjer je potrebno) in pravico 
do obsežne in izčrpne obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi ali 
diskriminatornimi ukrepi;

Or. de

Predlog spremembe 94
Michael Cashman
Victor Boştinaru
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi ali 
diskriminatornimi ukrepi;

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, zadovoljivo
nadomestilo in pravico do zanesljivih 
informacij ter ščitila pred retroaktivnimi 
ali diskriminatornimi ukrepi;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Margrete Auken, Gerald Häfner

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter
ščitila pred retroaktivnimi ali
diskriminatornimi ukrepi;

14. opozarja, da Parlament meni, da 
zakon o obalnih območjih nesorazmerno 
vpliva na lastnike posameznih 
nepremičnin, obenem pa nezadostno 
vpliva na dejanske krivce za uničevanje 
obalnih območij, ki so bili v številnih 
primerih odgovorni za čezmeren urbani 
razvoj ob obali, vključno s počitniškimi 
kraji, in ki so se prav gotovo dobro 
zavedali, da ravnajo v nasprotju z 
zakonom; poziva špansko vlado, naj 
zagotovi pravičen postopek, pravico do 
pritožbe, ustrezno nadomestilo in pravico 
do obveščenosti ter zaščito pred 
diskriminatornimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 96
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek, pravico do pritožbe, ustrezno 
nadomestilo in pravico do obveščenosti ter 
ščitila pred retroaktivnimi ali 

14. poziva špansko vlado, naj zakon o 
obalnih območjih spremeni tako, da bo 
zagotavljal lastninsko pravico vsem, ki so 
zakonito in v dobri veri pridobili lastništvo 
na področju uporabe tega zakona; zlasti 
poziva k reformi zakona o obalnih 
območjih, ki bo zagotovila pravičen 
postopek z začasnim pravnim varstvom, 
pravico do pritožbe, dostop do postopka 
predhodnega odločanja pri Sodišču 
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diskriminatornimi ukrepi; Evropske unije, ustrezno nadomestilo in 
pravico do obveščenosti ter ščitila pred 
retroaktivnimi ali diskriminatornimi 
ukrepi;

Or. de

Predlog spremembe 97
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poziva špansko vlado, naj bo razvoj 
zakona o obalnih območjih pregleden, da 
bodo prizadeti državljani lahko imeli 
vpogled v postopke in jih bodo bolje 
razumeli;

Or. en

Predlog spremembe 98
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poleg tega poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo države članice izvajale 
in izvrševale direktivi o pticah in 
habitatih, ter boljši prenos in uporabo 
Direktive 2004/38/ES o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 99
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. opozarja na veliko število vlagateljev 
peticij, ki se s pritožbami v zvezi z 
vprašanji, ki zadevajo nemško mladino in 
družine, in zlasti v zvezi z nemškimi uradi 
za zaščito otrok obračajo na Odbor za 
peticije, in potrjuje, da je v okviru svoje 
pristojnosti in pristojnosti Evropske unije 
pripravljen konstruktivno prispevati k 
rešitvi težav med vlagatelji peticij in 
organi; dodaja, da pri tem ne sme 
posegati v notranje avtonomne upravne 
postopke držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 100
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba zapolniti vrzeli v 
zakonodaji, ki preprečujejo, da bi 
državljani v celoti uživali pravice na 
notranjem trgu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 101
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba zapolniti vrzeli v 
zakonodaji, ki preprečujejo, da bi 
državljani v celoti uživali pravice na 
notranjem trgu;

16. poudarja, da je treba zapolniti vrzeli v 
zakonodaji in njenem izvajanju, ki 
preprečujejo, da bi državljani v celoti 
uživali pravice na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 102
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ponovno poudarja zavezo, da bo 
Parlament odgovoril na vse peticije, ki jih 
vložijo državljani, pod pogojem, da ne 
vključujejo žaljive vsebine ali da niso brez 
vsebine;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 103
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ponovno poudarja zavezo, da bo 
Parlament odgovoril na vse peticije, ki jih 
vložijo državljani, pod pogojem, da ne 
vključujejo žaljive vsebine ali da niso brez 
vsebine;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 104
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 17 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) je odločen postopek za peticije
oblikovati bolj učinkovito, pregledno, 
nepristransko in ob varovanju pravic do 
sodelovanja članov Odbora za peticije 
tako, da lahko obravnava peticij tudi v 
različnih fazah postopka vzdrži sodno 
presojo;

Or. de

Predlog spremembe 105
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 17 – točka b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) poudarja, da se morajo peticije 
obravnavati neprekinjeno tudi ob prehodu 
v novo zakonodajno obdobje in posledični 
menjavi osebja;

Or. de

Predlog spremembe 106
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 17 – točka c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(c) udeležba članov Parlamenta na 
misijah za ugotavljanje dejstev se mu ne 
zdi samo pravica Parlamenta do 
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sodelovanja, temveč njegova obveznost do 
vlagateljev peticij;

Or. de

Predlog spremembe 107
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 17 – točka d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) v okviru izboljšanja dela Odbora 
poziva k vzpostavitvi postopka po misijah 
za ugotavljanje dejstev, ki po eni strani 
zagotavlja pravico vsakega člana misije, 
da predstavi dejstva s svojega vidika, po 
drugi strani pa vsem članom Odbora 
omogoča, da sodelujejo pri odločanju, 
katere sklepe mora sprejeti Odbor za 
peticije;

Or. de

Predlog spremembe 108
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 17 – točka e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) poudarja, da ima Odbor za peticije 
poleg drugih organov in ustanov, kot so 
preiskovalni odbori, evropska 
državljanska pobuda in Evropski varuh 
človekovih pravic, samostojno in jasno 
vlogo kontaktne točke za vse državljane;

Or. de
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Predlog spremembe 109
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Odstavek 17 – točka f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) prosi konferenco predsednikov, naj 
preveri, ali je za izpolnitev teh formalnih
zahtev glede postopka za peticije smiselno 
spremeniti poslovnik;

Or. de

Predlog spremembe 110
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. opozarja, da je treba zagotoviti 
preglednost postopka upravljanja peticij 
na notranji ravni z možnostjo, da poslanci 
neposredno dostopajo do arhivov peticij 
prek programa e-peticije, in na zunanji 
ravni s krepitvijo internetnega portala, 
namenjenega državljanom, ki vlagajo 
peticije;

Or. el


