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Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker je treba vsako peticijo temeljito, 

učinkovito, pravočasno, pregledno in 

individualno oceniti in obravnavati na 

način, ki spoštuje pravico članov Odbora 

za peticije do sodelovanja; ker mora vsak 

prosilec v kratkem času prejeti odgovor, v 

katerem so navedeni razlogi za zaključek 

peticije ali za nadaljnje ukrepanje, 

izvajanje in spremljanje sprejetih ukrepov; 

ker je boljše institucionalno usklajevanje z 

institucijami na ravni EU ter na nacionalni 

in regionalni ravni ključno za hitro 

obravnavo vprašanj iz peticij; 

O. ker je treba vsako peticijo temeljito, 

učinkovito, pravočasno, pregledno in 

individualno oceniti in obravnavati na 

način, ki spoštuje pravico članov Odbora 

za peticije do sodelovanja, ter v skladu z 

jasnim upravnim postopkom za peticije, ki 

ga je leta 2014 uvedel generalni sekretar 

Parlamenta in ki pokriva celotni 

življenjski cikel peticije v Parlamentu ter 

končno zagotavlja, da državljani prejmejo 

dejanske rezultate v pisni obliki v devetih 

mesecih, namesto da bi jim dajali lažno 

upanje s tem, da peticije ostajajo nerešene 

dve ali več let, kot se je dogajalo v 

preteklosti; ker mora vsak prosilec v 

kratkem času prejeti odgovor, v katerem so 

navedeni razlogi za zaključek peticije ali za 

nadaljnje ukrepanje, izvajanje in 

spremljanje sprejetih ukrepov; ker je boljše 

institucionalno usklajevanje z institucijami 

na ravni EU ter na nacionalni in regionalni 

ravni ključno za hitro obravnavo vprašanj 

iz peticij; 

Or. en 
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Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2014 

2014/2218(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da Odbor za peticije z delom, 

ki ga opravlja, državljanom in rezidentom 

EU omogoča, da nekoliko sodelujejo pri 

zaščiti in spodbujanju svojih pravic in 

spremljanju pravilne uporabe predpisov 

Unije, saj državljani v peticijah izražajo 

svoje pomisleke, njihove upravičene 

pritožbe pa rešene v razumnem času; 

poudarja, da je boljše institucionalno 

usklajevanje z institucijami na ravni EU ter 

na nacionalni in regionalni ravni, pa tudi 

drugimi organi, ključno za takojšnjo 

obravnavo vprašanj iz peticij; 

1. poudarja, da Odbor za peticije z delom, 

ki ga opravlja, državljanom in rezidentom 

EU omogoča, da nekoliko sodelujejo pri 

zaščiti in spodbujanju svojih pravic in 

spremljanju pravilne uporabe predpisov 

Unije, saj državljani v peticijah izražajo 

svoje pomisleke, njihove upravičene 

pritožbe pa rešene v razumnem času; 

poudarja, da je treba spoštovati upravno 

reformo, ki jo je generalni sekretar izvedel 

leta 2014 in po kateri mora odbor 

razpravljati o dopustnih peticijah v največ 

devetih mesecih od vložitve peticije; 

poudarja, da je boljše institucionalno 

usklajevanje z institucijami na ravni EU ter 

na nacionalni in regionalni ravni, pa tudi 

drugimi organi, ključno za takojšnjo 

obravnavo vprašanj iz peticij; 

Or. en 

 

 


