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Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et iga petitsioon tuleb 

tähelepanelikult, tõhusalt, kiiresti, 

läbipaistvalt ja individuaalselt läbi vaadata, 

järgides petitsioonikomisjoni liikmete 

osalemisõigust; arvestades, et iga 

petitsiooni esitaja peab saama lühikese aja 

jooksul vastuse, milles on esitatud kas 

petitsiooni sulgemise põhjused või 

meetmed, mis on võetud selle uurimiseks, 

käsitlemiseks ja järelevalveks; arvestades, 

et petitsioonides tõstatatud probleemide 

kiireks käsitlemiseks on oluline parem 

institutsiooniline kooskõlastamine ELi, 

riikliku ja piirkondliku tasandi 

institutsioonide vahel; 

O. arvestades, et iga petitsioon tuleb 

tähelepanelikult, tõhusalt, kiiresti, 

läbipaistvalt ja individuaalselt läbi vaadata, 

järgides petitsioonikomisjoni liikmete 

osalemisõigust ja petitsioonide suhtes 

2014. aastal parlamendi peasekretariaadi 

kehtestatud selget haldusmenetlust, mis 

hõlmab petitsiooni kogu menetlustsüklit 

parlamendis ning tagab kodanikele 

üheksa kuu jooksul kirjalikult realistlike 

tulemuste edastamise, selle asemel et anda 

valelootusi petitsioonide avatuks 

jätmisega kaheks või enamaks aastaks, 

nagu juhtus varem; arvestades, et iga 

petitsiooni esitaja peab saama lühikese aja 

jooksul vastuse, milles on esitatud kas 

petitsiooni sulgemise põhjused või 

meetmed, mis on võetud selle uurimiseks, 

käsitlemiseks ja järelevalveks; arvestades, 

et petitsioonides tõstatatud probleemide 

kiireks käsitlemiseks on oluline parem 

institutsiooniline kooskõlastamine ELi, 

riikliku ja piirkondliku tasandi 

institutsioonide vahel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. toonitab petitsioonikomisjoni töö 

tähtsust, sest see võimaldab ELi kodanikel 

ja elanikel teatud määral osaleda oma 

õiguste kaitsmises ja edendamises ning 

liidu õigusnormide õigesti rakendamises, 

sest petitsioonid võimaldavad teada saada 

kodanike muresid, et nende põhjendatud 

kaebusi saaks mõistliku aja jooksul 

lahendada; kordab, et petitsioonides 

tõstatatud probleemide kiireks 

käsitlemiseks on hädavajalik parandada 

koordineerimist ELi, riikliku ja 

piirkondliku tasandi institutsioonide vahel 

ning ka muude asutustega; 

1. toonitab petitsioonikomisjoni töö 

tähtsust, sest see võimaldab ELi kodanikel 

ja elanikel teatud määral osaleda oma 

õiguste kaitsmises ja edendamises ning 

liidu õigusnormide õigesti rakendamises, 

sest petitsioonid võimaldavad teada saada 

kodanike muresid, et nende põhjendatud 

kaebusi saaks mõistliku aja jooksul 

lahendada; rõhutab, kui oluline on järgida 

parlamendi peasekretariaadi 2014. aasta 

haldusreformi, mille kohaselt peab 

vastuvõetavaid ja arutust vajavaid petitsioone 

petitsioonikomisjonis arutama hiljemalt 

üheksa kuud pärast petitsiooni saamist; 

kordab, et petitsioonides tõstatatud 

probleemide kiireks käsitlemiseks on 

hädavajalik parandada koordineerimist 

ELi, riikliku ja piirkondliku tasandi 

institutsioonide vahel ning ka muude 

asutustega; 

Or. en 

 

 


