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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. poudarja, da je „pravica nasloviti peticijo na Evropski parlament“ pravzaprav kozmetični 
popravek, ki naj bi dal lažen videz demokratične legitimnosti pojmu evropskega 
državljanstva ter posledično institucijam Evropske unije, ki v resnici niso niti 
demokratične niti odgovorne, ter v povezavi s tem zatrjuje, da so informacijske kampanje 
na nacionalni in evropski ravni neupravičena propaganda za vse manj priljubljen pogled 
na evropski projekt;

2. ponavlja svojo prejšnjo zahtevo, da mora biti Odbor za peticije natančno obveščen o tem, 
na kateri stopnji so postopki za ugotavljanje kršitev, v zvezi s katerimi so bile vložene še 
nerešene peticije;

3. poziva Komisijo, naj prizna, da sedanja raven peticij meče slabo luč na zakonodajo EU in 
na njeno izvajanje;

4. meni, da je glede na sedanje razmere v gospodarstvu in ogromne stroške zakonodajne 
dejavnosti EU nujno prečistiti pravni red skupnosti, zlasti na področju zaposlovanja;

5. poudarja, da državljani, podjetja in druge zainteresirane strani pričakujejo preprost in 
predvidljiv zakonodajni okvir; zato izpostavlja potrebo po zmanjšanju birokracije in 
upravnega bremena ter Komisijo poziva, naj določi področja zakonodaje, kjer bi bilo 
mogoče zmanjšati stroške pri sprejemanju predpisov;

6. ugotavlja, da so leta 2011 države članice morale v nacionalno zakonodajo prenesti 131 
direktiv; poudarja, da nacionalne uprave, ki so že tako pod velikim pritiskom, vedno težje 
dohajajo s prenašanjem velike količine zakonodajnih aktov v nacionalno zakonodajo; 
meni tudi, da novo zakonodajo EU ustvarjamo hitreje, kot jo je mogoče prebrati, razumeti 
ali izvajati;

7. zahteva podrobno oceno dejanskih koristi in stroškov mehanizmov pritožb;

8. obžaluje neomajnost in neposlušnost Komisije ter vlad držav članic, na primer glede 
lastninskih pravic v Španiji, kjer evropskim državljanom iz mnogih držav niso bile 
zagotovljene temeljne lastninske in pogodbene pravice; v preteklih petnajstih letih je 
Odbor za peticije večkrat obravnaval to vprašanje, vendar Komisija in španska vlada nista 
sprejeli učinkovitih ukrepov niti nista ponudili odškodnin.


