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13.1.2016 A8-0361/1 

Predlog spremembe  1 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je bilo leta 2014 zaključenih 1887 

peticij, od katerih je bilo 1070 nedopustnih; 

ker to pomeni skoraj 10-odstotno 

povečanje v primerjavi s podatki za leto 

2013, ko je bilo zaključenih 1723 peticij; 

E. ker je bilo leta 2014 zaključenih 1887 

peticij, od katerih je bilo 1070 nedopustnih; 

ker je bil samo 29,1 % peticij označen za 

dopustne in nadalje obravnavan, medtem 

ko jih je bilo 39,4 % označenih za 

nedopustne, 30,1 % pa za dopustnega in 

takoj zaključen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Predlog spremembe  2 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ka. ker so za zagotovitev pravilnega 

izvajanja zakonodaje EU v državah 

članicah v prvi vrsti pristojna nacionalna 

sodišča; ker je v zvezi s tem postopek 

predhodnega odločanja Sodišča 

Evropskih skupnosti za nacionalna 

sodišča koristno orodje; ker se ta postopek 

v nekaterih državah članicah malo 

oziroma sploh ne uporablja; ker so 

peticije alternativno in neodvisno sredstvo 

za preiskave in preverjanje skladnosti z 

zakonodajo EU, zato se ta dva 

alternativna postopka ne bi smela 

medsebojno izključevati; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Predlog spremembe  3 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker je zlasti v interesu dopustnih in 

utemeljenih peticij potrebno, da dela 

Odbora za peticije ne bodo bremenile 

predolge obravnave nedopustnih ali 

neutemeljenih peticij; 

Q. ker je zlasti v interesu dopustnih in 

utemeljenih peticij potrebno, da se delo 

Odbora za peticije izvaja temeljito in v 

duhu zvestega sodelovanja s Komisijo in 

drugimi ustreznimi institucijami v 

posameznih primerih; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Predlog spremembe  4 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. meni tudi, da je Parlament dolžan 

poskrbeti, da ne bi neupravičeno dolgo 

trajalo, preden bi bile nedopustne ali 

neutemeljene peticije razglašene za 

nedopustne ali zaključene; s tem v zvezi 
poudarja zahtevo, da je treba vlagatelju 

peticije skrbno utemeljiti odločitev o 

nedopustnosti ali da se peticija zaključi, 

ker je neutemeljena; 

5. poudarja, da je treba vlagatelju peticije 

skrbno utemeljiti odločitev o označitvi 

peticije za nedopustno ali zaključku 

peticije; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Predlog spremembe  5 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Odbor za peticije in po potrebi 

odbor Parlamenta, ki je pristojen za 

spremembo poslovnika, naj bolj jasno 

opredelita razliko med merili za določanje 

utemeljenosti in pravili za ugotavljanje 

dopustnosti peticije, ter kdaj peticija ostane 

odprta in kdaj se jo zaključi, pa tudi 

poskrbi, da bo struktura za morebitne 

vlagatelje jasna; 

6. poziva Odbor za peticije, naj bolj jasno 

opredeli merilo za ugotavljanje dopustnosti 

peticije ter merilo, kdaj peticija ostane 

odprta in kdaj se jo zaključi, pa tudi 

poskrbi za jasnost strukture za morebitne 

vlagatelje; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Predlog spremembe  6 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva Komisijo, naj v celoti sodeluje 

pri postopku peticij, zlasti z izvedbo 

temeljitih preiskav dopustnih zadev, ki so ji 

bile posredovane, in na koncu zagotovi 

točne in posodobljene pisne odgovore 

vlagatelju; pričakuje, da bodo ti odgovori 

razviti naprej v ustnih razpravah o teh 

vprašanjih na javnih sejah Odbora za 

peticije; meni, da bi moral zaradi 

verodostojnosti institucij v takih razpravah 

Komisijo zastopati uradnik na ustrezno 

visokem položaju; 

8. poziva Komisijo, naj v celoti sodeluje 

pri postopku peticij, zlasti z izvedbo 

temeljitih preiskav dopustnih zadev, ki so ji 

bile posredovane, in na koncu pravočasno 

zagotovi točne in posodobljene pisne 

odgovore vlagatelju; pričakuje, da bodo ti 

odgovori razviti naprej v ustnih razpravah 

o teh vprašanjih na javnih sejah Odbora za 

peticije; meni, da bi moral zaradi 

verodostojnosti institucij v takih razpravah 

Komisijo zastopati uradnik na ustrezno 

visokem položaju; meni, da bi se morala 

Komisija kot varuhinja Pogodb temeljiteje 

poglobiti v vsebino primerov ter pri tem 

upoštevati temeljni duh ustrezne 

zakonodaje EU; 

Or. en 



 

AM\1083395SL.doc  PE575.947v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

13.1.2016 A8-0361/7 

Predlog spremembe  7 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja pomen proaktivnega 

spremljanja in pravočasnih preventivnih 

ukrepov s strani Komisije, če obstajajo 

utemeljeni dokazi, da bi lahko določeni 

načrtovani in objavljeni projekti kršili 

zakonodajo EU; je zaskrbljen zaradi 

sedanjega trenda v Komisiji, ki zavira 

poizvedbe o vsebini številnih peticij s tem, 

da uvaja omejitve iz postopkovnih 

razlogov; se ne strinja v večkratnimi 

predlogi, da bi se zaključilo številne 

zadeve, ki se nanašajo na posamezne 

peticije, ne da bi počakali na rezultate 

preiskave obravnavanega vprašanja in 

meni, da to ni v skladu z duhom osnovne 

vloge Komisije kot varuhinje pogodb; 

poziva k še bolj skrbni pozornosti in 

posledičnim ukrepom v primerih peticij, 

pri katerih obstaja zlasti možnost, da je 

sama Komisija kršila zakonodajo EU, na 

primer na področju javnega dostopa do 

dokumentov, ki ga zagotavlja Aarhuška 

konvencija; 

poudarja pomen proaktivnega spremljanja 

in pravočasnih preventivnih ukrepov s 

strani Komisije, če obstajajo utemeljeni 

dokazi, da bi lahko določeni načrtovani in 

objavljeni projekti kršili zakonodajo EU; je 

zaskrbljen zaradi sedanjega trenda v 

Komisiji, ki zavira poizvedbe o vsebini 

številnih peticij na podlagi izključno 

postopkovnih razlogov; se ne strinja v 

večkratnimi predlogi, da bi se zaključilo 

številne zadeve, ki se nanašajo na 

posamezne peticije, ne da bi počakali na 

rezultate preiskave obravnavanega 

vprašanja in meni, da to ni v skladu z 

duhom osnovne vloge Komisije kot 

varuhinje pogodb; poziva k še bolj skrbni 

pozornosti in posledičnim ukrepom v 

primerih peticij, pri katerih obstaja zlasti 

možnost, da je sama Komisija kršila 

zakonodajo EU, na primer na področju 

javnega dostopa do dokumentov, ki ga 

zagotavlja Aarhuška konvencija; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Predlog spremembe  8 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. ugotavlja, da so vlagatelji peticij 

zaskrbljeni zaradi domnevno storjenih 

primerov krivic v upravnih in sodnih 

postopkih v zvezi z ločitvijo in razvezo 

staršev ter poznejšim skrbništvom nad 

otrok in prisilnimi posvojitvami; v zvezi s 

tem ugotavlja, da v nekaterih državah 

članicah v primerih parov različnih 

nacionalnosti obstaja možnost 

diskriminacije na podlagi nacionalnosti v 

korist zakonca iz države članice, v kateri 

poteka postopek, in v škodo zakonca, ki ni 

njen državljan, kar ima pogosto hude in 

zelo negativne posledice za pravice otroka; 

poudarja, da je bil obveščen o primerih, ki 

vključujejo več držav članic (Nemčijo 

(zlasti glede dela urada za zaščito otrok in 

mladostnikov), Francijo, Nizozemsko, 

Slovaško in Dansko) ter Norveško, in v tej 

zvezi pozdravlja načrtovano revizijo 

uredbe Bruselj II a v letu 2016; poudarja, 

da je bila leta 2015 v okviru Odbora za 

peticije ustanovljena nova delovna skupina, 

odgovorna za hiter in usklajen odziv na te 

pomisleke, ki je opravila obisk za 

ugotavljanje dejstev za preiskavo pritožbe 

na kraju samem; 

31. ugotavlja, da so vlagatelji peticij 

zaskrbljeni zaradi domnevno storjenih 

primerov krivic v upravnih in sodnih 

postopkih v zvezi z ločitvijo in razvezo 

staršev ter poznejšim skrbništvom nad 

otrok in prisilnimi posvojitvami; v zvezi s 

tem ugotavlja, da v nekaterih državah 

članicah v primerih parov različnih 

nacionalnosti obstaja možnost 

diskriminacije na podlagi nacionalnosti v 

korist zakonca iz države članice, v kateri 

poteka postopek, in v škodo zakonca, ki ni 

njen državljan, kar ima pogosto hude in 

zelo negativne posledice za pravice otroka; 

poudarja, da je bil obveščen o primerih, ki 

vključujejo več držav članic (Nemčijo, 

zlasti glede dela urada za zaščito otrok in 

mladostnikov, Francijo, Nizozemsko, 

Slovaško in Dansko) ter Norveško, in v tej 

zvezi pozdravlja načrtovano revizijo 

uredbe Bruselj II a v letu 2016; poudarja, 

da je bila leta 2015 v okviru Odbora za 

peticije ustanovljena nova delovna skupina, 

odgovorna za hiter in usklajen odziv na te 

pomisleke, ki je opravila obisk za 

ugotavljanje dejstev v Združenem 

kraljestvu za preiskavo pritožbe na kraju 

samem; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Predlog spremembe  9 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. poudarja, da so teme peticij, na katere 

opozarjajo državljani, raznolike, saj 

zadevajo na primer temeljne svoboščine, 

človekove pravice, pravice invalidnih oseb, 

notranji trg, okoljsko pravo, delovno pravo, 

migracijsko politiko, javno zdravstvo, 

dobrobit otrok, promet, pravice živali in 

diskriminacijo; poziva Odbor za peticije, 

naj svoje delo še bolj specializira z 

imenovanjem notranjih poročevalce o 
glavnih politikah, na katere opozarjajo 

vlagatelji peticij; zahteva, naj se 

sekretariatu odbora nameni več sredstev, 

da bo Odbor lahko obravnaval takšno 

intenzivno in obsežno vrsto peticij; 

34. poudarja, da so teme peticij, na katere 

opozarjajo državljani, raznolike, saj 

zadevajo na primer temeljne svoboščine, 

človekove pravice, pravice invalidnih oseb, 

notranji trg, okoljsko pravo, delovno pravo, 

migracijsko politiko, javno zdravstvo, 

dobrobit otrok, promet, pravice živali in 

diskriminacijo; poziva Odbor za peticije, 

naj svoje delo še bolj specializira in več 

parlamentarnih pobud na področju 
glavnih politik, na katere opozarjajo 

vlagatelji peticij, privede na razpravo na 

plenarnem zasedanju; zahteva, naj se 

sekretariatu odbora nameni več sredstev, 

da bo Odbor lahko obravnaval takšno 

intenzivno in obsežno vrsto peticij; 

Or. en 

 

 


