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Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AO 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AO. vzhledem k tomu, že každá petice se 

pečlivě zkoumá a vyhodnocuje a že každý 

předkladatel musí obdržet odpověď v 

přiměřené lhůtě; 

AO. vzhledem k tomu, že každá petice se 

pečlivě zkoumá a vyhodnocuje a že každý 

předkladatel musí obdržet odpověď v 

přiměřené lhůtě; vzhledem k tomu, že 

každý předkladatel musí být informován o 

důvodech, na jejichž základě se ukončuje 

projednávání petice; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná kroky, které je ještě 

nezbytné provést k dokončení zbývajících 

fází petičního webového portálu, na němž 

budou předkladatelé moci obdržet aktuální 

informace o stavu své petice a 

prostřednictvím automatických zpráv 

budou upozorňováni na změny v postupu 

vyřizování – jako je prohlášení o 

přípustnosti, obdržení odpovědi od Komise 

nebo zařazení petice na pořad jednání 

schůze výboru, včetně odkazu na příslušné 

internetové vysílání – a pomocí nějž se 

budou moci obrátit na sekretariát 
Petičního výboru s žádostí o jasné a přímé 

informace; zdůrazňuje, že webový portál 

je klíčovým zdrojem informací pro občany 

EU, a že je tudíž zapotřebí poskytovat 

informace o životním cyklu petice; 

34. připomíná kroky, které je ještě 

nezbytné provést k dokončení zbývajících 

fází petičního webového portálu, na němž 

budou předkladatelé moci obdržet aktuální 

informace o stavu své petice a 

prostřednictvím automatických zpráv 

budou upozorňováni na změny v postupu 

vyřizování – jako je prohlášení o 

přípustnosti, obdržení odpovědi od Komise 

nebo zařazení petice na pořad jednání 

schůze výboru, včetně odkazu na příslušné 

internetové vysílání – a pomocí nějž tak 

budou dostávat jasné informace přímo od 

sekretariátu Petičního výboru; zdůrazňuje, 

že webový portál je klíčovým zdrojem 

informací pro občany EU, a že je tudíž 

zapotřebí poskytovat informace o životním 

cyklu petice; 

Or. en 

 

 


