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13.1.2016 A8-0361/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže každá petícia musí byť 

predmetom starostlivého, účinného, 

rýchleho, transparentného a individuálneho 

posúdenia a spracovania spôsobom, ktorý 

členom Výboru pre petície ponecháva 

účastnícke práva; keďže každý 

predkladateľ musí v krátkej lehote dostať 

odpoveď, v ktorej budú uvedené buď 

dôvody uzavretia petície, alebo prijaté 

nadväzujúce opatrenia a opatrenia na 

vykonanie a monitorovanie; keďže lepšia 

inštitucionálna koordinácia s inštitúciami 

na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a 

regionálnej úrovni je nevyhnutná na 

urýchlené riešenie problémov, na ktoré sa 

poukazuje v petíciách; 

O. keďže každá petícia musí byť 

predmetom starostlivého, účinného, 

rýchleho, transparentného a individuálneho 

posúdenia a spracovania spôsobom, ktorý 

členom Výboru pre petície ponecháva 

účastnícke práva a ktorý je v súlade 

s jasným administratívnym petičným 

postupom, ktorý zaviedol generálny 

tajomník Parlamentu v roku 2014 a ktorý 

sa vzťahuje na celý životný cyklus petície 

v Parlamente, pričom v konečnom 

dôsledku zabezpečuje, aby sa občanom 

v písomnej forme poskytli realistické 

výsledky do deviatich mesiacov, a nie 

falošná nádej tým, že petície sú ešte dva 

roky alebo dlhšie neuzavreté, ako sa dialo 

v minulosti; keďže každý predkladateľ 

musí v krátkej lehote dostať odpoveď, v 

ktorej budú uvedené buď dôvody uzavretia 

petície, alebo prijaté nadväzujúce opatrenia 

a opatrenia na vykonanie a monitorovanie; 

keďže lepšia inštitucionálna koordinácia s 

inštitúciami na úrovni EÚ a na 

vnútroštátnej a regionálnej úrovni je 

nevyhnutná na urýchlené riešenie 

problémov, na ktoré sa poukazuje v 

petíciách; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje prácu, ktorú má vykonať 

Výbor pre petície s cieľom umožniť 

občanom a obyvateľom EÚ určité 

zapojenie do obhajoby a podpory ich práv 

a do monitorovania správneho 

uplatňovania nariadení Únie, pretože ich 

petície zabezpečujú oboznamovanie s 

obavami občanov, aby sa v rámci 

primeraných lehôt mohli vyriešiť ich 

legitímne sťažností; opätovne pripomína, 

že lepšia inštitucionálna koordinácia s 

inštitúciami na úrovni EÚ a na 

vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj s 

ostatnými orgánmi je nevyhnutná na 

urýchlené riešenie problémov, na ktoré sa 

poukazuje v petíciách; 

1. zdôrazňuje prácu, ktorú má vykonať 

Výbor pre petície s cieľom umožniť 

občanom a obyvateľom EÚ určité 

zapojenie do obhajoby a podpory ich práv 

a do monitorovania správneho 

uplatňovania nariadení Únie, pretože ich 

petície zabezpečujú oboznamovanie s 

obavami občanov, aby sa ich legitímne 

sťažnosti mohli vyriešiť v rámci 

primeraných lehôt; poukazuje na význam 

dodržiavania administratívnej reformy, 

ktorú uskutočnil generálny tajomník 

Parlamentu v roku 2014 a na základe 

ktorej sa musí o prípustných petíciách, 

ktoré si vyžadujú diskusiu, vo výbore 

diskutovať najneskôr do deviatich 

mesiacov od ich predloženia; opätovne 

pripomína, že lepšia inštitucionálna 

koordinácia s inštitúciami na úrovni EÚ a 

na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako 

aj s ostatnými orgánmi je nevyhnutná na 

urýchlené riešenie problémov, na ktoré sa 

poukazuje v petíciách; 

Or. en 

 

 


