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Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение АО 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АО. като има предвид, че всяка петиция 

се разглежда и обработва внимателно и 

всеки вносител трябва да получи 

отговор в разумен срок; 

АО. като има предвид, че всяка петиция 

се разглежда и обработва внимателно и 

всеки вносител трябва да получи 

отговор в разумен срок; като има 

предвид, че всеки вносител на 

петиция трябва да бъде информиран 

за основанията разглеждането на 

внесената от него петиция да бъде 

приключено; 

Or. en 
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Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. припомня стъпките, които 

продължават да са необходими, за 

приключване на останалите етапи на 

проекта за интернет портал за петиции, 

в които вносителите на петиции ще 

могат да получават информация в 

реално време относно състоянието на 

своите петиции и ще бъдат уведомявани 

автоматично за промените в процеса на 

обработване, като обявяването на 

допустимост, получаването на отговор 

от Комисията или включването на 

петицията им в дневния ред на 

заседание на комисията и връзка към 

онлайн излъчването, и ще 

осъществяват контакт със 

секретариата на комисията по 

петиции за получаване на ясна и 

пряка информация; подчертава, че 

интернет порталът е ключов източник 

на информация за гражданите на ЕС и 

че съответно той следва да предоставя 

информация относно жизнения цикъл на 

петициите; 

34. припомня стъпките, които 

продължават да са необходими, за 

приключване на останалите етапи на 

проекта за интернет портал за петиции, 

в които вносителите на петиции ще 

могат да получават информация в 

реално време относно състоянието на 

своите петиции и ще бъдат уведомявани 

автоматично за промените в процеса на 

обработване, като обявяването на 

допустимост, получаването на отговор 

от Комисията или включването на 

петицията им в дневния ред на 

заседание на комисията и връзка към 

онлайн излъчването, и по този начин 

ще им се предоставя ясна и пряка 

информация от секретариата на 
комисията по петиции; подчертава, че 

интернет порталът е ключов източник 

на информация за гражданите на ЕС и 

че съответно той следва да предоставя 

информация относно жизнения цикъл на 

петициите; 

Or. en 

 

 


