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6.12.2017 A8-0387/1 

Amandman  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava Ja (nova) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 Ja. budući da su porast izravnog 

sudjelovanja građana u postupku 

donošenja odluka na razini EU-a kao i 

poboljšanje kvalitete istog mogući samo 

ako su utemeljeni na demokratskom 

upravljanju kojim je moguće jamčiti 

potpunu transparentnost, učinkovitu 

zaštitu temeljnih prava i uključivanje 

zahtjeva građana EU-a među političke 

prioritete EU-a; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Amandman  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava X 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

X. budući da je europska 

ombudsmanica Emily O’Reilly Odboru za 

predstavke predstavila svoje Godišnje 

izvješće za 2015. na sjednici održanoj 

20. lipnja 2016. i budući da se godišnje 

izvješće Odbora za predstavke djelomično 

temelji na godišnjem izvješću 

Ombudsmana; 

X. budući da je europska 

ombudsmanica Emily O’Reilly Odboru za 

predstavke predstavila svoje Godišnje 

izvješće za 2015. na sjednici održanoj 

20. lipnja 2016. iz kojeg je bilo vidljivo da 

se najveći broj pritužbi koje je zaprimio 

Ombudsman odnosio na nedostatak 

transparentnosti i, posebno, činjenicu da 

su institucije EU-a odbile omogućiti 

pristup dokumentima ili informacijama; 

budući da se Ombudsman također susreo 

s problemima, u odnosu na koje je 

namjeravao poduzeti mjere, osobito u 

pogledu učinkovite zaštite temeljnih 

prava, transparentnosti u postupku 

donošenja odluka EU-a, transparentnosti 

lobiranja i etičkih pitanja u vezi s 

funkcijama koje su obavljali bivši 

povjerenici i prakse „rotirajućih vrata”; 

budući da se godišnje izvješće Odbora za 

predstavke djelomično temelji na 

godišnjem izvješću Ombudsmana; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Amandman  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 2.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 2.a podsjeća da predstavke omogućuju 

Parlamentu i drugim institucijama EU-a 

da se ponovno približe građanima na koje 

utječe primjena zakonodavstva EU-a na 

različitim administrativnim razinama; 

smatra da su sposobnost jamčenja 

potpune transparentnosti, izravna 

uključenost građana, potpuna zaštita 

njihovih temeljnih prava, jasno 

poboljšanje odgovora europskih 

institucija kada je riječ o rješavanju 

problema na koje su ih uputili građani, uz 

pojačanu suradnju institucija EU-a i 

drugih tijela EU-a s nacionalnim, 

regionalnim i lokalnim tijelima, ključni za 

jačanje demokratske legitimnosti i 

odgovornosti u okviru postupka 

donošenja odluka u Uniji; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Amandman  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 14. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

14. od Komisije traži da pruži precizne 

statističke podatke o broju predstavki koje 

su dovele do pokretanja postupka EU Pilot 

ili postupaka zbog povrede; nadalje, želi 

primati izvješća o slučajevima u vezi s 

postupcima koji su u tijeku i dokumentima 

koji su razmijenjeni u okviru projekta EU 

Pilot i postupaka zbog povrede prava kada 

su ti isti zaključeni primjenom sudske 

prakse Suda Europske unije, kako bi se 

olakšao strukturirani dijalog i smanjio 

vremenski okvir za rješavanje sporova; 

poziva Komisiju da o tim izvješćima održi 

raspravu s Odborom za predstavke i da 

proaktivno uključi potpredsjednika 

nadležnog za primjenu prava i 

pojednostavnjenje; 

14. od Komisije traži da pruži precizne 

informacije o broju predstavki koje su 

dovele do pokretanja postupka EU Pilot ili 

postupaka zbog povrede; poziva Komisiju 

da zajamči puni i pravodobni pristup 

dokumentima u okviru projekta EU Pilot i 

postupaka zbog povrede prava koji su u 

tijeku kako bi se osigurala najviša razina 

zaštite demokratskih prava građana; 
nadalje, želi primati dokumente koji su 

razmijenjeni u okviru projekta EU Pilot i 

postupaka zbog povrede prava kada su ti 

isti zaključeni primjenom sudske prakse 

Suda Europske unije, kako bi se olakšao 

strukturirani dijalog i smanjio vremenski 

okvir za rješavanje sporova; poziva 

Komisiju da o tim dokumentima i sličnim 

informacijama održi raspravu s Odborom 

za predstavke i da proaktivno uključi 

potpredsjednika nadležnog za primjenu 

prava i pojednostavnjenje; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Amandman  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 22. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

22. ukazuje na podršku Odbora 

europskoj građanskoj inicijativi; prima na 

znanje prijedlog Komisije za reviziju 

uredbe u cilju povećanja njezine važnosti 

kao sredstva za demokratsko sudjelovanje; 

žali zbog činjenice da Komisija nije 

propisno uzela u obzir nedavni rad na 

nezakonodavnoj rezoluciji o europskoj 

građanskoj inicijativi, posebno mišljenje 

Odbora za predstavke, čime također nije u 

potpunosti poštovala međuinstitucijski 

sporazum; poziva Komisiju da tijekom 

nadolazećeg zakonodavnog postupka 

uzme u obzir mišljenje Odbora za 

predstavke  kako bi se kroz europsku 

građansku inicijativu ostvarilo puno i 

djelotvorno sudjelovanje građana EU-a u 

postupku donošenja odluka EU-a; 

22. ukazuje na podršku Odbora 

europskoj građanskoj inicijativi; prima na 

znanje prijedlog Komisije za reviziju 

uredbe; smatra da, u cilju povećanja 

važnosti europske građanske inicijative 
kao sredstva za demokratsko sudjelovanje, 

treba donijeti sve potrebne mjere kako bi 

se osiguralo da se za uspješne europske 

građanske inicijative podnesu 

zakonodavni prijedlozi; žali zbog činjenice 

da Komisija nije propisno uzela u obzir 

nedavni rad na nezakonodavnoj rezoluciji o 

europskoj građanskoj inicijativi čime 

također nije u potpunosti poštovala 

međuinstitucijski sporazum; poziva 

Komisiju da u svojim budućim 

aktivnostima u obzir uzme značajan 

doprinos Odbora za predstavke kako bi se 

ostvarilo puno i djelotvorno sudjelovanje 

građana EU-a u postupku donošenja odluka 

EU-a; 

Or. en 



 

AM\1141404HR.docx  PE614.282v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

6.12.2017 A8-0387/6 

Amandman  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 22.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 22.a žali zbog toga što Komisija nije 

odlučnije provela svoje ovlasti kontrole 

kako bi se spriječilo da na unutarnje 

tržište uđu vozila na dizelski pogon koja 

zagađuju i znatno pridonose oslobađanju 

NO2 u atmosferu iznad graničnih 

vrijednosti te nisu u skladu s propisima 

EU-a o homologaciji i emisijama lakih 

osobnih i gospodarskih vozila; ističe da je 

taj aspekt sastavni dio zabrinutosti 

građana koji su ostvarili svoje pravo na 

podnošenje predstavki kako bi pozvali na 

učinkovitu zaštitu zdravlja ljudi, okoliša i 

prava potrošača; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Amandman  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 22.b (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 22.b ističe da bi potpuna 

transparentnost i puni javni pristup 

dokumentima institucija EU-a trebali biti 

pravilo kako bi se osigurala najveća 

razina zaštite demokratskih prava 

građana; smatra da je u tom pogledu 

potrebno bez odlaganja iznijeti prijedlog o 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 1049/2001; 

Or. en 

 

 


