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6.12.2017 A8-0387/9 

Predlog spremembe  9 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker bi se morala vsaka peticija 

skrbno proučiti in obravnavati in ker ima 

vsak vlagatelj pravico, da od Odbora za 

peticije prejme odgovor, ki temeljito 

obravnava načeta vprašanja ob polnem 

spoštovanju pravice do dobrega 

upravljanja, kot določa člen 41 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah; 

M. ker bi se morala vsaka peticija 

skrbno proučiti in obravnavati in ker ima 

vsak vlagatelj pravico, da od Odbora za 

peticije prejme prvi odgovor, ki temeljito 

obravnava načeta vprašanja ob polnem 

spoštovanju pravice do dobrega 

upravljanja, kot določa člen 41 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah; ker 

so po začetni obravnavi peticij ali 

sodelovanju s Komisijo in nacionalnimi 

organi pogosto potrebni nadaljnje 

izmenjave in odgovori za nadaljnje 

ukrepanje pri iskanju rešitev; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Predlog spremembe  10 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker merila za dopustnost peticij v 

skladu s členom 227 PDEU in členom 215 

poslovnika določajo, da mora peticija 

izpolnjevati formalne pogoje dopustnosti, 

tj. da vlagatelja peticije, ki je državljan EU 

ali prebiva v EU, zadeva vprašanje, ki sodi 

na področje delovanja Evropske unije; ker 

je bilo 459 peticij označenih za 

nedopustne, ker niso izpolnjevale 

formalnih pogojev;  

N. ker merila za dopustnost peticij v 

skladu s členom 227 PDEU in členom 215 

poslovnika določajo, da mora peticija 

izpolnjevati formalne pogoje dopustnosti, 

tj. da vlagatelja peticije, ki je državljan EU 

ali prebiva v EU, zadeva vprašanje, ki sodi 

na področje delovanja Evropske unije; ker 

je razumljivo, da ta področja dejavnosti 

močno presegajo zgolj združevanje 

izključnih pristojnosti EU; ker je bilo 

459 peticij označenih za nedopustne, ker 

niso izpolnjevale formalnih pogojev;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Predlog spremembe  11 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. meni, da so misije za ugotavljanje 

dejstev bistvena pristojnost Odbora za 

peticije, ki mu omogoča, da se kolikor je 

mogoče približa državljanom tam, kjer 

njihovi pomisleki nastanejo, in da bi bilo 

zato te misije treba v polni meri izkoristiti 

znotraj odbora; obžaluje odpoved misije 

za ugotavljanje dejstev in izgubljene dneve 

zaradi s tem povezanega pripravljalnega 

dela sekretariata odbora; opozarja, da 

imajo take razmere pogosto posledice za 

upravljanje in proračun, ki izhajajo iz že 

nastalih stroškov v zvezi z denarjem 

davkoplačevalcev, in za dojemanje 

vlagateljev peticij, zadevnih organov in 

drugih državljanov, udeleženih pri 

pripravi obiskov na kraju samem; meni, 

da to ogroža podobo odbora, Parlamenta 

in institucij EU kot celote; predlaga, da bi 

morala biti Odboru za peticije omogočena 

prožnejša pravila o razpoložljivih datumih 

in sprejemanje bolj pravočasnih odločitev 

ad hoc, da njegove misije za ugotavljanje 

dejstev ne bi bile sistematično v navzkrižju 

z misijami zunanjih delegacij in da se 

zagotovi uspešna izvedba teh misij ob 

zadostni prisotnosti članov, kot se 

zahteva;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Predlog spremembe  12 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poudarja, da so vprašanja v 

vloženih peticijah zelo raznolika in 

obravnavajo različna področja, od 

notranjega trga, pravosodja, energije in 

prometa do temeljnih pravic, zdravja, 

okoljske zakonodaje, invalidnosti in 

dobrobiti živali ter posledic izstopa 

Združenega kraljestva za državljane; 

poudarja 10-odstotno povečanje števila 

peticij, prejetih leta 2016 (1.569), in poziva 

evropske institucije, naj temu ustrezno 

povečajo število zaposlenih v službah za 

obravnavo peticij, zlasti na sekretariatu 

Odbora za peticije;  

25. poudarja, da so vprašanja v 

vloženih peticijah zelo raznolika in 

obravnavajo različna področja, od 

notranjega trga, pravosodja, energije in 

prometa do temeljnih pravic, zdravja, 

okoljske zakonodaje, invalidnosti in 

dobrobiti živali ter posledic izstopa 

Združenega kraljestva za državljane; 

poudarja 10-odstotno povečanje števila 

peticij, prejetih leta 2016 (1.569), in 

ponovno poziva evropske institucije, naj 

temu ustrezno povečajo število zaposlenih 

v službah za obravnavo peticij, zlasti na 

sekretariatu Odbora za peticije, da bi 

okrepili delovno zmogljivost odbora; 

poudarja, da je treba brez odlašanja še 

naprej zaposlovati izkušene uradnike;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Predlog spremembe  13 

Margrete Auken 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Komisijo, naj poskrbi za 

izvedbo izčrpnih analiz skladnosti 

okoljskih presoj, ki so jih države članice 

opravile v zvezi z dovoljenji za 

infrastrukturne projekte, pri katerih so 

državljani v peticijah opozorili na resna 

tveganja za zdravje ljudi in okolje, z 

zakonodajo EU;  

26. poziva Komisijo, naj poskrbi za 

izvedbo izčrpnih analiz skladnosti 

okoljskih presoj, ki so jih države članice 

opravile v zvezi z dovoljenji za 

infrastrukturne projekte, pri katerih so 

državljani v peticijah opozorili na resna 

tveganja za zdravje ljudi in okolje, z 

zakonodajo EU; vztraja, kako pomembno 

je, da se te analize in morebitni iz njih 

izšli ukrepi Komisije izvajajo proaktivno 

in predhodno, da se prepreči 

nepopravljivo propadanje okolja, v skladu 

s previdnostnim načelom;  

Or. en 

 

 

 


