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Predlog spremembe 1
Elena Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da je na zahtevo 
Parlamenta v 28. letno poročilo vključen 
poseben oddelek o peticijah, v katerem 
Komisija razčlenjuje nove prejete peticije; 
pozdravlja poročilo Komisije, ki pravi, da 
so bili „na podlagi peticij, naslovljenih na 
Evropski parlament,“ na številnih 
področjih „sproženi postopki za 
ugotavljanje kršitev“; poudarja, da 
predstavljajo peticije, v primerih, ki ne 
zadevajo kršitev, za Parlament in Komisijo 
bogat vir informacij o težavah državljanov;

3. pozdravlja dejstvo, da je na zahtevo 
Parlamenta v 28. letno poročilo vključen 
poseben oddelek o peticijah, v katerem 
Komisija razčlenjuje nove prejete peticije; 
pozdravlja poročilo Komisije, ki pravi, da 
so bili „na podlagi peticij, naslovljenih na 
Evropski parlament,“ na številnih 
področjih „sproženi postopki za 
ugotavljanje kršitev“; poudarja, da 
predstavljajo peticije, tudi v primerih, ki ne 
zadevajo kršitev, za Parlament in Komisijo 
bogat vir informacij o težavah državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da ima Komisija sicer prav, 
ko poudarja, da odgovornost za pravilno 
uporabo prava EU v prvi vrsti nosijo 
uprave in pravosodje držav članic, vendar 
pa državljani in prebivalci EU redno 
predlagajo peticije, v katerih navajajo, da 
se soočajo z resnimi ovirami, ko skušajo 
dobiti pravno varstvo prek nacionalnih 
sodišč in uprav; zato poudarja, da imajo 
tudi evropske institucije primarno 
obveznost, da raziščejo ukrepe držav članic 
na področju mehanizmov izvrševanja in 
reševanja sporov;

5. ugotavlja, da ima Komisija sicer prav, 
ko poudarja, da odgovornost za pravilno 
uporabo prava EU v prvi vrsti nosijo 
uprave in pravosodje držav članic, vendar 
pa državljani in prebivalci EU redno 
predlagajo peticije, v katerih navajajo, da 
se soočajo z resnimi ovirami, ko skušajo 
dobiti pravno varstvo prek nacionalnih 
sodišč in uprav; zato poudarja, da imajo 
tudi evropske institucije primarno 
obveznost, da raziščejo ukrepe držav članic 
na področju mehanizmov izvrševanja in 
reševanja sporov, ter da bi morale 
razmisliti tudi o strategijah obveščanja, da 
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bo lahko vlagatelje peticij pozneje 
podpirale tudi v državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 3
Elena Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da se številne peticije nanašajo 
na Listino o temeljnih pravicah in se 
sklicujejo na vrednote, zapisane v 
Pogodbah EU, kar priča o velikem 
razkoraku med vrednotami, zapisanimi v 
primarni zakonodaji EU, in vrednotami, ki
jih upoštevajo države članice;

7. opozarja, da se številne peticije nanašajo 
na Listino o temeljnih pravicah in se 
sklicujejo na vrednote, zapisane v 
Pogodbah EU, kar priča o velikem 
razkoraku med vrednotami, zapisanimi v 
primarni zakonodaji EU, in tem, v kakšni 
meri jih upoštevajo države članice;

Or. en

Predlog spremembe 4
Margrete Auken

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. opozarja, da je bila prvotna naloga 
Listine uzakoniti temeljne pravice, ki jih 
uživajo državljani EU, in da so voditelji 
držav in vlad večkrat slovesno izjavili, da 
Listina predstavlja pravice državljanov 
EU; poziva vse države članice, naj 
ponovno razmislijo o potrebnosti člena 51 
Listine, in jih spodbuja, naj enostransko 
izjavijo, da na podlagi določb v 
navedenem členu na svojem ozemlju ne 
bodo omejile pravic posameznikov;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da državljani, ki Evropskemu 
parlamentu predložijo peticijo, pričakujejo, 
da jih bodo določbe Listine varovale, in 
sicer ne glede na to, v kateri državi članici 
prebivajo in ali se zakonodaja EU izvaja ali 
ne; s tem v zvezi je še naprej zaskrbljen, da 
imajo državljani občutek, da se jih zavaja 
glede dejanskega področja uporabe Listine; 
zato meni, da je bistvenega pomena, da se 
načelo subsidiarnosti pravilno razloži in da 
se razjasni področje uporabe Listine z 
vidika Evropskega parlamenta;

8. poudarja, da državljani, ki Evropskemu 
parlamentu predložijo peticijo, pričakujejo, 
da jih bodo določbe Listine varovale, in 
sicer ne glede na to, v kateri državi članici 
prebivajo in ali se zakonodaja EU izvaja ali 
ne; s tem v zvezi je še naprej zaskrbljen, da 
imajo državljani občutek, da se jih zavaja 
glede dejanskega področja uporabe Listine; 
zato meni, da je bistvenega pomena, da se 
načelo subsidiarnosti pravilno razloži in da 
se razjasni področje uporabe Listine z 
vidika Evropskega parlamenta na podlagi 
člena 51 Listine;

Or. de

Predlog spremembe 6
Elena Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da državljani, ki Evropskemu 
parlamentu predložijo peticijo, pričakujejo, 
da jih bodo določbe Listine varovale, in 
sicer ne glede na to, v kateri državi članici 
prebivajo in ali se zakonodaja EU izvaja ali 
ne; s tem v zvezi je še naprej zaskrbljen, da 
imajo državljani občutek, da se jih zavaja 
glede dejanskega področja uporabe Listine; 
zato meni, da je bistvenega pomena, da se 
načelo subsidiarnosti pravilno razloži in da 
se razjasni področje uporabe Listine z 
vidika Evropskega parlamenta;

8. poudarja, da državljani, ki Evropskemu 
parlamentu predložijo peticijo, lahko
pričakujejo, da jih bodo določbe Listine 
varovale, in sicer ne glede na to, v kateri 
državi članici prebivajo in ali se 
zakonodaja EU izvaja ali ne; s tem v zvezi 
je še naprej zaskrbljen, da imajo državljani 
lahko občutek, da se jih zavaja glede 
dejanskega področja uporabe Listine; zato 
meni, da je bistvenega pomena, da se 
načelo subsidiarnosti pravilno razloži in da 
se razjasni področje uporabe Listine z 
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vidika Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 7
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. poudarja, da se precejšnje število 
peticij, povezanih s temeljnimi pravicami, 
nanaša na prosto gibanje oseb in da 
pravice, ki izhajajo iz državljanstva Unije, 
– kot je jasno razvidno iz Poročila o 
državljanstvu Unije 2010 – na splošno 
pomenijo pomemben pogoj za državljane, 
da lahko v celoti izkoriščajo enotni trg; 
poudarja, da lahko državljani z 
okrepljenim izkoriščanjem enotnega trga 
sprostijo precejšen potencial za rast, in 
zato glede na trenutne gospodarske izzive 
v Evropi ponovno zahteva od Komisije in 
držav članic, naj na tem področju 
pokažejo velika prizadevanja za popoln in 
pravočasen prenos prava EU;

Or. de

Predlog spremembe 8
Elena Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poleg tega poudarja, da imajo državljani 
občutek, da se jih zavaja tudi glede 
veljavnosti prava Unije v primerih poznega 
prenosa; opozarja na zaskrbljujoče dejstvo, 
da državljani, ki se ne morejo sklicevati na 

9. poleg tega poudarja, da imajo državljani 
lahko občutek, da se jih zavaja tudi glede 
veljavnosti prava Unije v primerih poznega 
prenosa; opozarja na zaskrbljujoče dejstvo, 
da državljani, ki se ne morejo sklicevati na 
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veljavno pravo Unije, ker je zadevna 
država članica še ni prenesla, ne morejo 
uporabiti nobenega drugega pravnega 
sredstva;

veljavno pravo Unije, ker je zadevna 
država članica še ni prenesla, ne morejo 
uporabiti nobenega drugega pravnega 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 9
Margrete Auken

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. pozdravlja poudarek na učinkovitem 
obravnavanju primerov kršitev s pomočjo 
razvoja in ocene novih orodij, kot sta EU 
Pilot in CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol), krepitev 
preventivnih ukrepov in možnost, da se v 
zgodnji fazi zahteva finančne sankcije proti 
državam članicam v primeru poznega 
prenosa direktiv;

11. opozarja na poudarek v poročilu 
Komisije na učinkovitem obravnavanju 
primerov kršitev s pomočjo razvoja in 
ocene novih orodij, kot sta EU Pilot in 
CHAP, krepitev preventivnih ukrepov in 
možnost, da se v zgodnji fazi zahteva 
finančne sankcije proti državam članicam v 
primeru poznega prenosa direktiv;

Or. en

Predlog spremembe 10
Margrete Auken

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. je seznanjen zlasti s spodbudnim 
številom držav članic, ki sodelujejo pri 
projektu EU Pilot (18 do konca leta 2010) 
in z velikim številom primerov, ki so bili 
zaključeni po tem, ko je bil odgovor držav 
članic ocenjen za sprejemljivega (81 % 
primerov); pozdravlja sprejetje prvega 
poročila o oceni sistema EU Pilot marca 
2010 in poziva k pravočasnemu sprejetju 

12. opozarja, da število držav članic, ki 
sodelujejo pri projektu EU Pilot (18 do 
konca leta 2010) in veliko število primerov, 
ki so bili zaključeni po tem, ko je bil 
odgovor držav članic ocenjen za 
sprejemljivega (81 % primerov), 
poudarjata pomen kakovosti teh ocen v 
smislu veljavnih in preverjenih informacij 
in spoštovanja splošnih načel upravnega 
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prihodnjih poročil o oceni, da bi tako
neprekinjeno ocenjevali dejanski učinek 
in zmogljivost izvrševanja tega novega 
mehanizma;

prava, ki jih priznava Sodišče Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 11
Margrete Auken

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12 a. pozdravlja sprejetje prvega poročila 
o oceni sistema EU Pilot marca 2010 in 
poziva k pravočasnemu sprejetju 
prihodnjih poročil o oceni, da bi tako 
neprekinjeno ocenjevali dejanski učinek 
in zmogljivost izvrševanja tega novega 
mehanizma; prav tako je seznanjen z
revidiranimi smernicami o načinu 
urejanja odnosov s pritožniki, ki so 
priložene poročilu;

Or. en

Predlog spremembe 12
Margrete Auken

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12 b. se strinja s poudarkom, ki ga 
Komisija daje pomenu pravne države, pri 
čemer opozarja, da je med tem načelom in 
diskrecijo, ki jo ima Komisija pri sprožitvi 
postopkov za ugotavljanje kršitev, 
inherentna napetost in da je za 
preprečevanje samovoljnosti pri uporabi 
diskrecijske pravice potrebno resnično 
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spoštovanje splošnih načel dobrega 
upravljanja, kot so nepristranskost, 
objektivnost in sorazmernost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Margrete Auken

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da so državljani v veliki meri 
neobveščeni o postopkih za ugotavljanje 
kršitev, kar nakazuje znatno število prejetih 
peticij, ki se nanašajo na okoliščine, ki so 
že v postopku preiskave, česar pa vlagatelji 
peticije ne vedo;

13. poudarja, da so državljani v veliki meri 
neobveščeni glede postopkov za 
ugotavljanje kršitev, kar nakazuje znatno 
število prejetih peticij, ki se nanašajo na 
okoliščine, ki so že v postopku preiskave, 
česar pa vlagatelji peticije ne vedo; v 
skladu s sklepi delovne skupine, ki jo je 
ustanovil Odbor za pravne zadeve, meni, 
da bi bilo treba postopek za ugotavljanje 
kršitev vključiti v okvir uredb o dobri 
upravi na podlagi člena 298 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14 a. ponavlja, da pritožbe državljanov in 
podjetij še naprej veljajo za 
najpomembnejši vir za prepoznavanje 
kršitev prava EU in posledično sprožitev 
postopkov za ugotavljanje kršitev; zato 
poziva k sprejetju učinkovitejših, pravno 
zavezujočih upravnih predpisov, ki bodo 
zanesljivo opredelili odnos v postopku 
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med Komisijo in državljanom oz. 
podjetjem pritožnikom pred, med in po 
postopku za ugotavljanje kršitev in s tem 
okrepili predvsem položaj pritožnika 
posameznika;

Or. de


