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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je v povzetku Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti večji 
poudarek namenjen prenosu kot pa dejanski uporabi; poziva Komisijo, naj ustrezno prizna 
vlogo, ki jo imajo peticije pri spremljanju uporabe prava Skupnosti; peticije so pogosto 
prvi kazalnik, da države članice, razen pri prenosu, zaostajajo pri izvajanju pravnih 
ukrepov;

2. pozdravlja razvoj portala „vse na enem mestu“ za državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč 
ali pa se želijo pritožiti prek možnosti na spletni strani „Vaše pravice v Evropski uniji“; s 
tem, da je bila na seznam instrumentov, ki državljanom omogočajo sodelovanje, dodana 
široko oglaševana državljanska pobuda (člen 11(4) PEU), se je eksponentno povečala 
potreba po pojasnjevanju in smernicah; Evropski parlament želi sodelovati pri razvoju 
tega portala, da bi zagotovil skladnost z lastnimi načrti o zagotavljanju boljših smernic za 
državljane;

3. meni, da bi državljani EU od Komisije morali pričakovati enako raven preglednosti, ne 
glede na to, ali vložijo uradno pritožbo ali uveljavljajo pravico do peticije v skladu s 
Pogodbo; zato zahteva, da mora biti Odbor za peticije podrobno obveščen o tem, na kateri 
stopnji so postopki za ugotavljanje kršitev, za katere so bile vložene peticije, ki še 
potekajo; nadalje poziva Komisijo, naj Odboru za peticije in splošni javnosti pojasni 
postopke za obravnavo poizvedb in pritožb,

4. podpira ukrepe, ki jih je Komisija načrtovala za leto 2009 in naprej, da bi države članice 
spoštovale zlasti zakonodajo o odpadkih, in zahteva možnost sodelovanja pri postopkih, 
kjer peticije še niso zaključene, zlasti tistih iz Kampanije.


