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Uvodne opombe

Obstoječa pravila, ki se nanašajo na pravico do peticije in izvajanje parlamentarnih pooblastil 
glede peticij, ki se jih prejme od predlagateljev peticije, so v glavnem dobro prestala časovno
preizkušnjo in se izkazala za splošno primerna. Zlasti so zagotovila okvir, s katerim je bil 
uresničen člen 194 Pogodbe.

Delo odbora je v zadnjih letih vseeno postalo intenzivnejše, ker so v številnih priložnostih 
poslanci sami prevzeli pobudo, da bi Parlament kot institucija bil sposoben bolje povezati 
vprašanja evropskih državljanov. S tem v zvezi je postalo očitno, da bi jim nekatere 
dopolnitve obstoječih pravil omogočile jasnejši razmislek o stvarnem, postopnem razvoju 
postopka, ki se uporablja za peticije. Ni potrebno in ni ustrezno, da bi zanj predvideli večje 
spremembe pravil.

Zato je eden od ciljev predlagane revizije izboljšanje preglednosti in jasnosti osnovnih pravil, 
ki jih uporablja odbor ter jih prilagoditi potrebam državljanov iz 27 držav članic Evropske 
unije. Pravila je treba posodobiti, da bi ohranili skladnost s spremembami, ki jih je glede 
postopkov poročanja določil Parlament, zlasti predsedstvo. Potreben je tudi podrobnejši opis 
povezav med odborom in Komisijo ter Svetom in državami članicami.

Druga posebna točka zahteva nekaj pripomb. Od sprememb pravil pred nekaj leti je bil 
dosežen velik napredek v komunikacijski tehnologiji in državljani so danes bolj gotovo 
povezujejo in organizirajo s spletom. Vedno večje je število peticij, ki se pošiljajo v 
elektronski obliki in dogaja se tudi, da državljani ob organiziranih kampanjah želijo možnost, 
da dodajo svoje ime v podporo peticijam, za katere se podpisi še zbirajo ali pa so bili že 
predloženi in jim želijo dodati svojo podporo. Naša pravila in elektronske zmogljivosti 
morajo to zagotoviti. Sekretariat se pogaja z odgovornimi službami o tehničnih postopkih, ki 
jih je treba nujno uvesti; zato je treba spremeniti tudi pravila, da bodo to odražala. To se ne 
sme zamenjati z "registrom" dokumentov, ki ga je Parlament že vzpostavil, zato je treba 
spremeniti obstoječi člen 192(2).

Zadnja, najpomembnejša točka se nanaša na potrebo po zagotavljanju preglednosti postopka 
za peticije kot splošnega pravila poleg uvedbe bolj pravno zavezujoče določbe o zasebnosti 
posameznika in zaupnosti, kadar ju posebej zahtevajo predlagatelji peticije. Zasebnost se 
nanaša posebej na ime in osebne podatke predlagatelja peticije; zaupnost pa se nanaša na 
vsebino zadeve, ki jo predloži predlagatelj peticije, ne glede na to, ali je zahteval, da se 
njegovo ime ne objavi.

O prejšnjih osnutkih priloženega dokumenta se je, preden je bil predložen koordinatorjem, 
razpravljalo na ravni sekretariata s političnimi skupinami. O dokumentu s pripombami 
poročevalcev se lahko sedaj v odboru razpravlja v celoti in konstruktivno.
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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 191, odstavek 3

3. Peticije morajo biti sestavljene v enem 
izmed uradnih jezikov Evropske unije. 
Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 
upoštevajo le, če predlagatelj priloži 
prevod ali povzetek v enem izmed uradnih 
jezikov Evropske unije. Prevod oziroma 
povzetek je osnova za delo Parlamenta.
Dopisovanje Parlamenta s predlagateljem 
poteka v uradnem jeziku prevoda oziroma 
povzetka.

3. Peticije morajo biti sestavljene v 
uradnem jeziku Evropske unije. Peticije, 
sestavljene v drugih jezikih, se upoštevajo 
le, če predlagatelj priloži povzetek prevoda 
v uradnem jeziku. Dopisovanje Parlamenta 
s predlagateljem poteka v uradnem jeziku 
prevoda oziroma povzetka.

Predlog spremembe 2
Člen 191, odstavek 4 a (novo)

4a. Pri preiskovanju peticij, ugotavljanju 
dejstev ali iskanju rešitev lahko odbor 
organizira obiske za ugotavljanje dejstev v 
države članice ali regije, ki jih peticija 
zadeva. Osebe, ki sodelujejo pri takih 
misijah za ugotavljanje dejstev, o tem 
sestavijo poročilo in ga pošljejo odboru. V 
vednost se pošlje tudi Evropskemu 
parlamentu. 
Odbor lahko sklene, da bo sprejel dodatne 
parlamentarne ukrepe, če meni, da je to 
potrebno.

Obrazožitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje postopek za poročanje o misijah za ugotavljanje dejstev ter 
odboru omogoča, da sprejme dodatne ukrepe, če meni, da je to potrebno.
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Predlog spremembe 3
Člen 191, odstavek 5

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki najprej 
ugotovi, ali le-te sodijo na področje 
delovanja Evropske unije.

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki ugotovi 
dopustnost ali nedopustnost peticije v 
skladu z določbami Pogodbe in odstavkom 
1 zgoraj, ter o tem obvesti vlagatelja 
peticije.

Predlog spremembe 4
Člen 191, odstavek 6

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 
peticije je obveščen o taki odločitvi in 
razlogih zanjo.

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo in predlagatelj 
peticije je o tem ustrezno obveščen. Če je 
mogoče, se lahko predlaga druga 
morebitna pravna sredstva.

Predlog spremembe 5
Člen 191, odstavek 7

7. V primeru iz odstavka 6 lahko odbor 
predlagatelju peticije svetuje, naj se obrne 
na pristojni organ zadevne države članice 
ali Evropske unije.

črtano

Predlog spremembe 6
Člen 191, odstavek 8

8. Če predlagatelj posebej ne zahteva 
zaupnega obravnavanja peticije, se 
slednja vpiše v javni register.

8. Ko so peticije registrirane, postanejo 
praviloma javni dokument in Parlament 
lahko zaradi preglednosti objavi ime 
predlagatelja peticije in njeno vsebino.

Predlog spremembe 7
Člen 191, odstavek 8 a (novo)

8a. Predlagatelji peticije lahko ne glede 
na določbe odstavka 8 zgoraj zahtevajo, 
da se njihovo ime ne objavi, tako da se 
varuje njihova zasebnost, Parlament pa 
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mora tej zahtevi ugoditi.

Predlog spremembe 8
Člen 191, odstavek 8 b (novo)

8b. Predlagatelji peticije lahko zahtevajo, 
da se njihova peticija obravnava zaupno 
in Parlament mora v tem primeru uvesti 
ustrezne varnostne ukrepe ter s tem 
zagotoviti, da se vsebina ne objavi. 
Predlagatelji peticije bodo obveščeni o 
natančnih pogojih uporabe te določbe.

Predlog spremembe 9
Člen 191, odstavek 9

9. Odbor lahko zadevo posreduje varuhu 
človekovih pravic, če se mu to zdi 
potrebno.

črtano

Predlog spremembe 10
Člen 192, odstavek -1 (novo)

-1. Dopustne peticije odbor obravnava pri 
svoji običajni dejavnosti med razpravo na 
redni seji ali v pisnem postopku. 
Predlagatelji peticije so lahko vabljeni na 
seje odbora, če se razpravlja o njihovi 
peticiji, ali lahko zahtevajo, da so prisotni. 
Predsednik po svoji presoji da besedo 
predlagateljem peticije. 

Predlog spremembe 11
Člen 192, odstavek 1

1. Pristojni odbor lahko pripravi poročilo 
ali kako drugače izrazi svoje mnenje o 
peticijah, ki jih je označil za dopustne.

1. Odbor lahko pripravi poročilo in 
Parlamentu predloži na lastno pobudo 
resolucijo o dopustnosti peticije, o kateri 
se bo po odobritvi pristojnega organa 
razpravljalo na plenarnem zasedanju.

Odbor lahko, predvsem v zvezi s Odbor lahko zahteva mnenje drugih 



AD\702465SL.doc 7/9 PE398.331v04-00

SL

peticijami, ki merijo na spremembo 
obstoječe zakonodaje, prosi za mnenja 
drugih odborov v skladu s členom 46.

odborov, ki so posebej pristojni za zadevno 
vprašanje.

Predlog spremembe 12
Člen 192, odstavek 3

3. Pri obravnavi peticij ali ugotavljanju 
dejstev lahko odbor organizira predstavitve 
mnenj predlagateljev peticije ali splošne 
predstavitve mnenj ali pošlje svoje člane 
na kraj dogajanja zaradi ugotovitve 
dejstev.

3. Pri preiskovanju peticij, ugotavljanju 
dejstev ali iskanju rešitev lahko odbor 
organizira obiske za ugotavljanje dejstev v 
države članice ali regije, ki jo peticija 
zadeva.

Poročila teh obiskov odobri odbor, ki 
informacijo posreduje predsedniku 
Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 13
Člen 192, odstavek 4

4. Za pripravo svojega mnenja lahko odbor 
prosi Komisijo, da mu predloži dokumente, 
posreduje informacije in dovoli vstop v 
svoje prostore.

4. Za pripravo svojega mnenja o 
dopustnosti peticije lahko odbor prosi 
Komisijo, da opravi predhodno raziskavo, 
zlasti glede posledic za zakone Evropske 
unije ter določbe Pogodbe, da mu predloži 
dokumente, posreduje informacije ali mu 
drugače pomaga. Predstavniki Komisije 
sodelujejo na sejah odbora.

Predlog spremembe 14
Člen 192, odstavek 5

5. Po potrebi odbor Parlamentu predloži 
predloge resolucij v zvezi z obravnavanimi 
peticijami.

5. Odbor lahko svoje mnenje ali 
priporočilo posreduje Komisiji, Svetu ali 
organu države članice, ki je pristojen za 
ukrepanje ali odgovor. Vloži lahko 
vprašanje za ustni odgovor za Svet ali 
Komisijo za razpravo na plenarnem 
zasedanju, s priloženo resolucijo za 
zaključek razprave.

Odbor lahko tudi zahteva, da predsednik 
njegova mnenja posreduje Komisiji ali 
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Svetu.

Predlog spremembe 15
Člen 192, odstavek 7

7. Predsednik Parlamenta predlagatelje 
peticij seznani s sprejetimi odločitvami in 
razlogi zanje.

7. Predlagatelji peticije so obveščeni o 
sprejetih odločitvah odbora in o razlogih, 
ki odločitev utemeljujejo.
Ko je obravnava dopustne peticije 
končana, se naznani zaključek in obvesti 
predlagatelja peticije. 

Predlog spremembe 16
Člen 193, odstavek 2

2. Naslov in povzetek besedil peticij, 
vpisanih v register, ter besedila mnenj in 
najpomembnejših odločitev, posredovanih v 
zvezi z obravnavo peticij, so javnosti na 
voljo v podatkovni bazi, če se predlagatelj 
peticije s tem strinja. Zaupne peticije se 
hranijo v arhivu Parlamenta, kjer so vsem 
poslancem na voljo za preučitev.

2. Naslov in povzetek besedil peticij, 
vpisanih v register, ter besedila mnenj in 
najpomembnejših odločitev, posredovanih v 
zvezi z obravnavo peticij, so javnosti na 
voljo v podatkovni bazi, če se predlagatelj 
peticije s tem strinja ter če ima odbor 
potrebne finančne, tehnične in človeške 
vire za to. Zaupne peticije se hranijo v 
arhivu Parlamenta, kjer so vsem poslancem 
na voljo za preučitev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava pomembnost virov, ki so potrebni za vzpostavitev javne 
podatkovne baze.
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