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Muudatusettepanek 12
Miroslavs Mitrofanovs
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et 2018. aastal toimus 
neli Euroopa Parlamendi kodukorra 
artikli 216a kohast teabekogumiskülastust: 
Lausitzi piirkonda Saksamaal, et uurida, 
kuidas mõjutab pruunsöe kaevandamine 
kohalikku elanikkonda ja eriti sorbide 
kogukonda ning Spree jõe ja selle 
läheduses asuvate veealade saastet; 
Famagustasse Küprosel, et uurida 
Famagusta okupeeritud linna algsete 
elanike tagasilubamist linna suletud 
osadesse; Doñanasse Hispaanias, et uurida 
sealset keskkonnaolukorda ja Doñana 
rahvuspargi kaitsealuse territooriumi 
olukorra võimalikku halvenemist; ning 
Valledorasse Itaalias, et uurida prügilate ja 
karjääride põhjustatud keskkonnakahju; 

J. arvestades, et 2018. aastal toimus 
neli Euroopa Parlamendi kodukorra 
artikli 216a kohast teabekogumiskülastust: 
Lausitzi piirkonda Saksamaal, et uurida, 
kuidas mõjutab pruunsöe kaevandamine 
kohalikku elanikkonda ja eriti sorbide 
kogukonda ning Spree jõe ja selle 
läheduses asuvate veealade saastet; 
Famagustasse Küprosel, et uurida 
Famagusta okupeeritud linna algsete 
elanike tagasilubamist linna suletud 
osadesse; Doñanasse Hispaanias, et uurida 
sealset keskkonnaolukorda ja Doñana 
rahvuspargi kaitsealuse territooriumi 
olukorra võimalikku halvenemist 
gaasihoidlaprojekti ja põhjaveevarude 
liigkasutuse tõttu; ning Valledorasse 
Itaalias, et uurida prügilate ja karjääride 
põhjustatud keskkonnakahju;
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Põhjendus P

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

P. arvestades, et petitsioonide portaali 
kasutajasõbralikumaks ja kodanikele 
kättesaadavamaks muutmiseks on tehtud 
mitu tehnilist parandust, näiteks on 
täiustatud otsingufunktsiooni ja 
suurendatud kuvatavate tulemuste arvu 
ning lisaks saavad kasutajad nüüd otsida 
petitsioone nende pealkirjades ja 
sisukokkuvõtetes esinevate märksõnade 
järgi, samuti esitatakse kasutajatele nüüd 
spetsiifilisi teavitusi nende emakeeles; 
arvestades, et alates 2018. aasta teisest 
poolest on kättesaadav portaali statistika, 
mis annab veebisaidil toimuva liikluse ja 
kasutajate käitumise kohta kasulikku 
teavet; arvestades, et tehtud on ka uusi 
tehnilisi täiustusi ning kasutusele on võetud 
uus korduma kippuvate küsimuste 
koostamislahendus ja muid haldusmooduli 
elemente; arvestades, et edukalt on 
vastatud ka arvukatele individuaalsetele 
abipäringutele; 

P. arvestades, et petitsioonide portaali 
kasutajasõbralikumaks ja kodanikele 
kättesaadavamaks muutmiseks on tehtud 
mitu tehnilist parandust, näiteks on 
täiustatud otsingufunktsiooni ja 
suurendatud kuvatavate tulemuste arvu 
ning lisaks saavad kasutajad nüüd otsida 
petitsioone nende pealkirjades ja 
sisukokkuvõtetes esinevate märksõnade 
järgi, samuti esitatakse kasutajatele nüüd 
spetsiifilisi teavitusi nende emakeeles; 
arvestades, et alates 2018. aasta teisest 
poolest on kättesaadav portaali statistika, 
mis annab veebisaidil toimuva liikluse ja 
kasutajate käitumise kohta kasulikku 
teavet; arvestades, et tehtud on ka uusi 
tehnilisi täiustusi ning kasutusele on võetud 
uus korduma kippuvate küsimuste 
koostamislahendus ja muid haldusmooduli 
elemente; arvestades, et edukalt on 
vastatud ka arvukatele individuaalsetele 
abipäringutele; arvestades, et mõnesid 
elemente, mis muudavad portaali 
interaktiivsemaks ja reaalajaliseks 
teabeallikaks nii petitsioonide esitajatele 
kui ka toetajatele, ei ole veel täielikult 
rakendatud;
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Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. kordab, et liidu 
tegevusvaldkondade, piirangute ja 
tuleviku üle tuleb pidada pidevat avalikku 
arutelu, et tagada, et kodanikud oleksid 
teadlikud otsuste langetamise tasanditest 
ning ennetada n-ö Brüsseli süüdistamise 
nähtust, mida kasutavad mõned 
vastutustundetud liikmesriigid; nõuab 
intensiivsemat ja struktureeritumat kaks 
korda aastas peetavat petitsioonikomisjoni 
ja riikide parlamentide 
petitsioonikomisjonide liikmete vahelist 
dialoogi Euroopa kodanikele tõsist muret 
valmistavaid küsimusi käsitlevate 
petitsioonide üle, stimuleerides ehedat 
arutelu Euroopa Parlamendi liikmete ja 
riikide parlamentide liikmete vahel, mis 
keskendub petitsioonidele, mis tõstaksid 
veelgi teadlikkust ELi 
poliitikavaldkondadest ja suurendaksid 
selgust seoses ELi ja liikmesriikide 
pädevustega; 

4. kordab, et liidu tuleviku üle tuleb 
pidada pidevat avalikku arutelu ja tuleb 
tagada, et kodanikud oleksid teadlikud 
otsuste langetamise tasanditest, ning 
ennetada n-ö Brüsseli süüdistamise nähtust, 
mida kasutavad mõned vastutustundetud 
liikmesriigid; nõuab intensiivsemat ja 
struktureeritumat regulaarset 
petitsioonikomisjoni ja riikide 
parlamentide petitsioonikomisjonide 
liikmete vahelist dialoogi Euroopa 
kodanikele tõsist muret valmistavaid 
küsimusi käsitlevate petitsioonide üle, 
stimuleerides ehedat arutelu Euroopa 
Parlamendi liikmete ja riikide parlamentide 
liikmete vahel, mis keskendub 
petitsioonidele, mis tõstaksid veelgi 
teadlikkust ELi poliitikavaldkondadest ja 
suurendaksid selgust seoses ELi ja 
liikmesriikide pädevustega;

Or. en



AM\1176296ET.docx PE631.711v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.2.2019 A8-0024/15

Muudatusettepanek 15
Miroslavs Mitrofanovs
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelud
(2018/2280(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kinnitab vajadust tugevdada 
poliitilist ja tehnilist dialoogi liikmesriikide 
parlamentide asjaomaste komisjonidega; 
peab kiiduväärseks Saksamaa Liidupäeva 
petitsioonikomisjoni esindajate viibimist 
petitsioonikomisjoni 9. oktoobri 2018. 
aasta koosolekul, et arutada ühist huvi 
pakkuvaid küsimusi ja asjakohaseid 
petitsioone; juhib tähelepanu 27. novembril 
2018. aastal koos riikide parlamentidega 
toimunud parlamentidevahelisele 
komisjonide kohtumisele, mis korraldati 
koos õiguskomisjoniga ja koostöös 
Euroopa ombudsmanide võrgustikuga ning 
millel käsitleti liidu õiguse rakendamist ja 
kohaldamist;

10. kinnitab vajadust tugevdada 
poliitilist ja tehnilist dialoogi liikmesriikide 
parlamentide asjaomaste komisjonidega; 
peab kiiduväärseks Saksamaa Liidupäeva 
petitsioonikomisjoni esindajate viibimist 
petitsioonikomisjoni 9. oktoobri 2018. 
aasta koosolekul, et arutada ühist huvi 
pakkuvaid küsimusi ja asjakohaseid 
petitsioone; juhib tähelepanu 27. novembril 
2018. aastal koos riikide parlamentidega 
toimunud parlamentidevahelisele 
komisjonide kohtumisele, mis korraldati 
koos õiguskomisjoniga ja koostöös 
Euroopa ombudsmanide võrgustikuga ning 
millel käsitleti liidu õiguse rakendamist ja 
kohaldamist ning eriti parlamentidele 
esitatavate petitsioonide rolli sellega 
seoses;
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Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. on veendunud, et 
petitsioonikomisjoni sekretariaat käsitleb 
petitsioone tõhusalt ja väga hoolikalt ning 
vastavalt komisjoni suunistele ja 
petitsioonide elutsüklile Euroopa 
Parlamendi haldusüksuses; nõuab 
petitsioonide käsitlemise täiendavat 
uuendamist, võttes arvesse viimaseid 
tehnoloogiaarendusi, et muuta kogu 
protsess Euroopa kodanike jaoks 
selgemaks ja läbipaistvamaks;

21. on veendunud, et 
petitsioonikomisjoni sekretariaat käsitleb 
petitsioone vastavalt komisjoni suunistele; 
nõuab selle ülesande täitmiseks rohkem 
töötajaid, et tagada petitsioonide 
käsitlemisel parim teenus, ja 
lisauuendusi, võttes arvesse viimaseid 
tehnoloogiaarendusi, et muuta kogu 
protsess Euroopa kodanike ja elanike jaoks 
selgemaks ja läbipaistvamaks;
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Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. juhib tähelepanu sellele, kui oluline 
on petitsioonide veebiportaal nende 
üldiseks sujuvaks ja tõhusaks 
menetlemiseks; juhib tähelepanu sellele, et 
järgmise perioodi üks prioriteete on 
tõhustada petitsioonide esitajate kontode 
kaudu toimuvat teabevahetust, et 
vähendada halduskoormust ja kiirendada 
petitsioonide menetlemist; kordab, et 
portaali tehnilist edasiarendamist tuleb 
jätkata, et viia see vastavusse Euroopa 
Parlamendi veebisaidi standarditega ja 
suurendada selle nähtavust nii Euroopa 
Parlamendi platvormil kui ka kodanike 
seas; toonitab, et ühtlasi tuleb teha 
jätkuvaid jõupingutusi selleks, et muuta 
portaal kasutajatele ning eriti puuetega 
isikutele juurdepääsetavamaks;

22. juhib tähelepanu sellele, kui oluline 
on petitsioonide veebiportaal nende 
üldiseks sujuvaks ja läbipaistvaks 
menetlemiseks; juhib tähelepanu sellele, et 
üks esmaseid prioriteete on tõhustada 
petitsioonide esitajate ja toetajate kontode 
kaudu toimuvat teabevahetust, et 
vähendada halduskoormust ja kiirendada 
petitsioonide menetlemist; kordab, et 
portaali tehnilist edasiarendamist tuleb 
jätkata, et viia see vastavusse Euroopa 
Parlamendi veebisaidi standarditega ja 
suurendada selle nähtavust nii Euroopa 
Parlamendi platvormil kui ka kodanike 
seas; toonitab, et ühtlasi tuleb teha 
jätkuvaid jõupingutusi selleks, et muuta 
portaal kasutajatele ning eriti puuetega 
isikutele juurdepääsetavamaks;
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Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 2 a. tuletab meelde, et enamiku ELi 
elanike jaoks on ilmne, et Euroopa 
Parlamendile petitsiooni esitamine on 
ainus või kõige lihtsam viis ELi 
institutsioonidega otse suhelda; on 
seisukohal, et petitsioonimenetlus on 
tõhus viis hoida praktilist ja 
emotsionaalset sidet ELi institutsioonide 
ja kodanike vahel ning ka vahend liidu 
vastu usalduse suurendamiseks;
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Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 22 a. soovitab võtta vajalikke 
haldusmeetmeid, et tõeliselt hõlbustada 
petitsioonide esitamist ELi paljudes 
piirkondlikes ja traditsioonilistes 
vähemuskeeltes; on seisukohal, et nii 
tagataks veel miljonitele ELi kodanikele 
ja elanikele selle õiguse kasutamine;
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