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Muudatusettepanek 19
Panayiotis Demetriou

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1. Vastutav komisjon käsitleb 
vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone 
oma tavalise töö käigus korralisel 
koosolekul toimuva arutelu või kirjaliku 
menetluse teel. Petitsiooni esitaja võidakse 
kutsuda komisjoni koosolekutele, kui 
tema petitsiooni käsitletakse, ja ta võib ka 
ise kohalolekut taotleda. Petitsiooni 
esitajale sõna andmise üle otsustab 
juhataja oma äranägemisel.
Esimeses lõigus kehtestatud sätteid 
kohaldatakse tingimusel, et petitsioon 
võidakse saata esialgse hinnangu 
saamiseks viie- kuni seitsmeliikmelisele 
alamkomisjonile, kes esitab seejärel 
komisjonile oma järeldused lõpphinnangu 
andmiseks ja otsuse tegemiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ignasi Guardans Cambó

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Vastutav komisjon võib võtta vastu 
otsuse koostada nende petitsioonide kohta, 
mille ta on tunnistanud vastuvõetavaks, 
raporti või väljendada muul viisil oma 
arvamust.

1. Komisjon võib võtta vastu otsuse 
koostada kooskõlas artikli 45 lõikega 1 
algatusraport vastuvõetavaks tunnistatud 
petitsiooni kohta või esitada parlamendile 
lühike resolutsiooni ettepanek, kui 
esimeeste konverents ei esita vastuväiteid.
Nimetatud resolutsiooni ettepanek 
lisatakse hiljemalt kaheksa nädalat pärast 
komisjonis vastuvõtmist toimuva 
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osaistungjärgu päevakorra projekti, et 
panna see ühekordsele hääletusele ilma 
aruteluta, välja arvatud juhul, kui 
esimeeste konverents otsustab erandina 
kohaldada artiklit 131 a. 

Vastutav komisjon võib artikli 46 alusel 
küsida teiste komisjonide arvamust, seda 
eriti petitsioonide puhul, mis taotlevad 
kehtivate õigusaktide muutmist.

Komisjon võib artikli 46 ja VI lisa alusel 
küsida arvamust kõnealuses küsimuses 
eripädevust omavatelt teistelt 
komisjonidelt.

Or. es

Muudatusettepanek 21
Gérard Onesta

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Kui petitsioonile on alla kirjutanud 
mitu füüsilist või juriidilist isikut, 
määravad allakirjutanud ühe esindaja, 
keda käsitletakse järgnevate sätete 
rakendamisel petitsiooni esitajana.
Kui kedagi ei ole selliselt määratud, 
loetakse petitsiooni esitajaks esimene 
allakirjutanu või mõni teine asjaomane 
isik.
Takistuse korral võib petitsiooni esitajat 
asendada teine petitsioonile alla 
kirjutanud isik.

[Raporti projekti muudatusettepaneku 1 
muutmine.]

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Panayiotis Demetriou

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 a (uus)
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2 a. Kui petitsioonile on alla kirjutanud 
mitu füüsilist või juriidilist isikut, 
määravad allakirjutanud ühe esindaja ja 
tema asetäitja, keda käsitletakse järgmiste 
sätete rakendamisel petitsiooni esitajana.
Kui kedagi ei ole selliselt määratud, 
loetakse petitsiooni esitajaks esimene 
allakirjutanu või mõni teine asjaomane 
isik.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Gérard Onesta

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4. Oma arvamuse ettevalmistamiseks võib 
vastutav komisjon paluda Euroopa 
Komisjonil edastada dokumente, anda 
teavet või võimaldada pääsu oma 
valdustesse.

4. Komisjon võib paluda Euroopa 
Komisjonilt abi, eelkõige ühenduse õiguse 
kohaldamise või selle järgimise 
täpsustamiseks, samuti petitsiooni 
teemaga seotud kogu teabe ja 
dokumentide saamiseks. Euroopa 
Komisjoni esindajad kutsutakse osalema 
komisjoni koosolekutel.

[Raporti projekti muudatusettepaneku 15 
muutmine.]

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Gérard Onesta

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. President edastab registrisse kantud 5. President edastab registrisse kantud 
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petitsioonid vastutavale komisjonile, mis 
selgitab välja, kas need on seotud 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega.

petitsioonid vastutavale komisjonile, mis 
teeb esmalt kindlaks petitsiooni 
vastuvõetavuse vastavalt EÜ 
asutamislepingu artiklile 194.

Kui vastutav komisjon ei jõua petitsiooni 
vastuvõetavuse osas üksmeelele, loetakse 
see vastuvõetavaks, kui seda taotleb 
vähemalt kolmandik selle komisjoni 
liikmetest.
[Raporti projekti muudatusettepaneku 4 
muutmine.]

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Panayiotis Demetriou

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. President edastab registrisse kantud 
petitsioonid vastutavale komisjonile, mis 
selgitab välja, kas need on seotud 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega.

5. President edastab registrisse kantud 
petitsioonid vastutavale komisjonile, mis 
teeb koordinaatorite ettepaneku põhjal 
esmalt ühehäälselt või häälteenamusega 
kindlaks petitsiooni vastuvõetavuse 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 
194.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ignasi Guardans Cambó

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5. President edastab registrisse kantud 
petitsioonid vastutavale komisjonile, mis 
selgitab välja, kas need on seotud 

5. President edastab registrisse kantud 
petitsioonid vastutavale komisjonile. 
Poliitilised koordinaatorid esitavad 
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Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega. komisjonile ettepaneku võtta vastu otsus 
tunnistada petitsioon vastuvõetavaks või 
seda mitte teha vastavalt EÜ 
asutamislepingu artiklile 194.  
Kui vastutav komisjon ei jõua petitsiooni 
vastuvõetavuse osas üksmeelele, loetakse 
see vastuvõetavaks, kui seda taotleb 
vähemalt kolmandik selle komisjoni 
liikmetest.

Or. es

Muudatusettepanek 27
Gérard Onesta

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6. Petitsioonid, mille komisjon on 
tunnistanud vastuvõetamatuks, 
arhiveeritakse; petitsiooni esitajat 
teavitatakse otsusest ja selle põhjustest.

6. Petitsioonid, mille komisjon on 
tunnistanud vastuvõetamatuks, 
arhiveeritakse; petitsiooni esitajat 
teavitatakse otsusest ja selle põhjustest.
Võimaluse korral soovitatakse teisi 
õiguskaitsevahendeid.

[Raporti projekti muudatusettepaneku 5 
muutmine.]

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Panayiotis Demetriou

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 a. Olenemata käesoleva artikli lõikest 8, 
võib petitsiooni esitaja taotleda, et tema 
nime eraelu puutumatuse kaitse huvides 
ei avalikustata, sellisel juhul peab 
parlament seda taotlust arvestama.
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Kui petitsiooni esitaja kaebust ei ole 
võimalik anonüümsuse tõttu uurida, 
konsulteeritakse edasise tegevuse osas 
petitsiooni esitajaga. 

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ignasi Guardans Cambó

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 a. Olenemata lõikest 8, võib petitsiooni 
esitaja taotleda, et tema nime eraelu kaitse 
huvides ei avalikustata. Parlamendil on 
vabadus otsustada, kas see taotlus on 
põhjendatud, kusjuures  taotluse 
tagasilükkamise korral põhjendab 
parlament otsust petitsiooni esitajale.

Or. es

Muudatusettepanek 30
Ignasi Guardans Cambó

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 191 lõige 8 b (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8 b. Petitsiooni esitaja võib taotleda, et 
tema petitsiooni käsitletakse 
konfidentsiaalselt. Sellisel juhul võtab 
parlament asjakohaseid meetmeid 
tagamaks, et petitsiooni sisu ei 
avalikustata. Petitsiooni esitajat 
teavitatakse selle sätte kohaldamise 
täpsetest tingimustest. 

Or. es



AM\752789ET.doc 9/9 PE415.267v01-00

ET

Muudatusettepanek 31
Gérard Onesta

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 193 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 193 a
Kodanikualgatus

Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa 
Komisjonil on palutud esitada õigusakti 
ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 
alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, 
kas see võib mõjutada tema tööd, ja 
teavitab sellisel juhul seotud teemadel 
petitsiooni esitanuid. 

[Raporti projekti muudatusettepaneku 18 
muutmine.]

Or. fr
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