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6.12.2017 A8-0387/1 

Predlog spremembe  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ja. ker sta povečanje neposredne 

udeležbe državljanov in izboljšanje 

kakovosti postopkov odločanja na ravni 

EU mogoča izključno na osnovi 

demokratičnega upravljanja, ki lahko 

zagotovi popolno preglednost, učinkovito 

zaščito temeljnih pravic in vključitev 

zahtev, ki jih izražajo državljani, v 

politično agendo EU; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Predlog spremembe  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

X. ker je evropska varuhinja 

človekovih pravic Emily O'Reilly svoje 

letno poročilo za leto 2015 predstavila 

Odboru za peticije na seji 20. junija 2016 

in ker letno poročilo Odbora za peticije 

delno temelji na letnem poročilu varuhinje 

človekovih pravic; 

X. ker je evropska varuhinja 

človekovih pravic Emily O'Reilly Odboru 

za peticije na njegovi seji 20. junija 2016 

predstavila svoje letno poročilo za 

leto 2015, iz katerega je razvidno, da je 

večina pritožb, ki jih je varuhinja 

človekovih pravic prejela, zadevala 

pomanjkanje preglednosti in zlasti 

zavračanje dostopa do dokumentov in 

informacij s strani institucij EU; ker je 

evropska varuhinja človekovih pravic 

odkrila tudi druge problematike, pri 

katerih namerava posredovati, zlasti v 

zvezi z učinkovito zaščito temeljnih pravic, 

preglednostjo postopkov odločanja na 

ravni EU, preglednostjo dejavnosti 

lobiranja in etičnimi vprašanji v zvezi z 

dejavnostmi nekdanjih evropskih 

komisarjev ter primeri pojava „vrtljivih 

vrat“; ker letno poročilo Odbora za peticije 

delno temelji na letnem poročilu varuhinje 

človekovih pravic; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Predlog spremembe  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. opozarja, da peticije omogočajo 

Parlamentu in drugim institucijam EU, 

da se ponovno povežejo z državljani EU, 

na katere vpliva uporaba evropskega 

prava na različnih upravnih ravneh; 

meni, da so zmožnost zagotavljanja 

popolne preglednosti, neposredna 

udeležba državljanov, polna zaščita 

temeljnih pravic, znatno izboljšanje odziva 

evropskih institucij pri obravnavi in 

odpravljanju težav, na katere so jih 

opozorili državljani, ter okrepljeno 

sodelovanje institucij EU in drugih 

organov EU z nacionalnimi, regionalnimi 

in lokalnimi organi v zvezi z vprašanji, 

povezanimi z uporabo prava EU, nujno 

potrebni za krepitev demokratične 

legitimnosti in odgovornosti procesa 

odločanja v Uniji; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Predlog spremembe  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva Komisijo, naj poda natančne 

statistične podatke o številu peticij, ki so 

privedle do sprožitve postopkov v okviru 

mehanizma EU Pilot ali postopkov za 

ugotavljanje kršitev; poziva tudi, da se mu 

posredujejo poročila o zadevah v zvezi s 

tekočimi postopki in dokumenti, ki so bili 

izmenjani v okviru mehanizma EU Pilot ali 

v postopkih za ugotavljanje kršitev, potem 

ko so bili ti zaključeni z uporabo sodne 

prakse Sodišča Evropske unije, da se 

omogoči strukturiran dialog in skrajšajo 

roki za poravnavo sporov; poziva 

Komisijo, naj z Odborom za peticije 

razpravlja o teh poročilih ter naj v razpravo 

dejavno vključi podpredsednika, 

pristojnega za izvrševanje prava in 

poenostavitev; 

14. poziva Komisijo, naj poda natančne 

informacije o peticijah, ki so privedle do 

sprožitve postopkov v okviru mehanizma 

EU Pilot ali postopkov za ugotavljanje 

kršitev; poziva Komisijo, naj zagotovi 

popoln in pravočasen dostop do 

dokumentov o tekočih postopkih v okviru 

mehanizma EU Pilot ali postopkih za 

ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila 

najvišjo raven zaščite demokratičnih 

pravic državljanov; poziva tudi, naj se mu 

posredujejo dokumenti, ki so bili izmenjani 

v okviru mehanizma EU Pilot ali v 

postopkih za ugotavljanje kršitev, potem 

ko so bili ti zaključeni z uporabo sodne 

prakse Sodišča Evropske unije, da se 

omogoči strukturiran dialog in skrajšajo 

roki za poravnavo sporov; poziva 

Komisijo, naj z Odborom za peticije 

proaktivno razpravlja o teh dokumentih in 

informacijah ter naj v razpravo vključi 

podpredsednika, pristojnega za izvrševanje 

prava in poenostavitev; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Predlog spremembe  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja, da Odbor za peticije 

podpira evropsko državljansko pobudo; je 

seznanjen s predlogom Komisije za pregled 

uredbe, da bi ohranila svoj pomen kot 

orodje za demokratično udeležbo; 

obžaluje, da Komisija ni ustrezno 

upoštevala nedavnega dela pri pripravi 

nezakonodajne resolucije o evropski 

državljanski pobudi, zlasti mnenja Odbora 

za peticije, s čimer je tudi kršila 

medinstitucionalni sporazum; poziva jo, 

naj v bližnjem zakonodajnem postopku 

upošteva mnenje Odbora za peticije o 

evropski državljanski pobudi, da bo prek 

nje mogoče doseči popolno in učinkovito 

udeležbo evropskih državljanov v 

postopkih odločanja na ravni EU; 

22. opozarja, da Odbor za peticije 

podpira evropsko državljansko pobudo; je 

seznanjen s predlogom Komisije za pregled 

uredbe; meni, da bi bilo treba za 

povečanje pomena evropske državljanske 

pobude kot orodja za demokratično 

udeležbo sprejeti vse potrebne ukrepe, da 

se zagotovi predložitev predloga 

zakonodajnega akta za uspešne evropske 

državljanske pobude; obžaluje, da 

Komisija ni ustrezno upoštevala nedavnega 

dela pri pripravi nezakonodajne resolucije 

o evropski državljanski pobudi, s čimer je 

tudi kršila medinstitucionalni sporazum; 

poziva Komisijo, naj pri svojih prihodnjih 

dejavnostih upošteva obsežno delo Odbora 

za peticije, da bo mogoče doseči popolno 

in učinkovito udeležbo evropskih 

državljanov v postopkih odločanja na ravni 

EU; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Predlog spremembe  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. obžaluje, da Komisija ni odločneje 

izvajala svojih nadzornih pristojnosti, da 

bi preprečila dajanje na enotni trg 

onesnažujočih avtomobilov z dizelskim 

motorjem, ki veliko prispevajo k 

prekoračitvam vrednosti emisij NO2 v 

zraku in ki niso v skladu s predpisi EU o 

homologaciji in izpustu emisij osebnih in 

lahkih gospodarskih vozil; opozarja, da je 

ta vidik del skrbi državljanov, ki so 

uveljavili pravico do peticije in zahtevajo 

učinkovito zaščito zdravja ljudi, okolja ter 

pravic potrošnikov; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Predlog spremembe  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22b. poudarja, da bi morala biti 

popolna preglednost in popoln dostop 

javnosti do dokumentov evropskih 

institucij pravilo, ki bi zagotovilo najvišjo 

raven zaščite demokratičnih pravic 

državljanov; meni, da bi moral biti v zvezi 

s tem čim prej predstavljen predlog 

spremembe Uredbe (ES) št. 1049/2001; 

Or. en 

 

 

 


