
   Objavljivati detaljizirana izvješća o sudjelovanju javnosti u okviru postupaka procjene utjecaja na   
  okoliš (PUO/OPUO) iz kojih će biti jasan adresat primjedbi, primjedba i obrazloženje prihvaćanja/  
  neprihvaćanja primjedbe  

   Osigurati djelotvoran model sudjelovanja zainteresirane javnosti putem objava o PUO/OPUO u   
  dnevnom listu, oglasnim pločama, Internet stranicama ili direktnom elektroničkom komunikacijom s  
  ekološkim NVO-ima  

   Produljiti vremenski rok za sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš na 60 dana  

   Omogućiti pravovremen pristup svim dokumentima unutar PUO/OPUO postupaka (izmijenjene verzi 
  je studija i elaborata, mišljenja i potvrde stručnih tijela, zapisnici sjednice povjerenstva i dr.)   

   Kreirati jedinstveno web mjesto u obliku interaktivne mape na kojem će biti dostupne informacije o  
  svim OPUO/PUO postupcima i putem kojeg će biti omogućeno jednostavno digitalno sudjelovanje  

   Omogućiti aktivnu legitimaciju zainteresiranoj javnosti u postupcima izdavanja lokacijskih/  
  građevinskih dozvola za zahvate za koje je obvezan OPUO/PUO postupak  

   Kontinuirano provoditi evidenciju i detaljnu statistiku o sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u  
  okolišnim pitanjima koja će biti javno dostupna  

8.   Identificirati prepreke pri implementaciji instituta sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu i načine  
  njihovog rješavanja prilikom izrade izvješća o provedbi Aarhuške konvencije 

J   Javno objavljivati presude donesene u predmetima radi zaštite okoliša 

10.   Promicati načelo jednake pozicije stranaka u predlaganju i izvođenju dokaza u upravnim sporovima  
  radi zaštite okoliša  

   Pravovremeno u prvom stupnju upravnog spora odlučiti o prijedlogu za odgodnim učinkom tužbe 

   Prioritizirati načelo hitnosti u okolišnim predmetima 

   Usmjeravati stranke prema medijaciji i mirnom rješenju spora 

   Anulirati zakonske odredbe o ovlaštenju inspektora da naredi naknadno provođenje OPUO/PUO postupka 

   Poticati i provoditi istraživačke aktivnosti te povećati bazu znanstvenih podataka o okolišu i prirodi i  
  osigurati njezinu dostupnost  

   U okviru natječaja za financijska sredstva namijenjena ekološkim NVO-ima omogućiti pravdanje   
  troškova sudskih postupaka kao troškova provedbe projekata

 
  Provoditi strateško i organizirano sudjelovanje ekoloških NVO-a u postupcima i sudskim sporovima  
  radi zaštite okoliša

mora Aktivnim Sudjelovanjem

Kako osigurati bolje sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša?
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