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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AO preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AO. mivel minden egyes petíciót 

figyelmesen megvizsgálnak, és 

körültekintően foglalkoznak velük, és a 

petíciót benyújtó minden személynek 

ésszerű időn belül választ kell kapnia 

beadványára; 

AO. mivel minden egyes petíciót 

figyelmesen megvizsgálnak, és 

körültekintően foglalkoznak velük, és a 

petíciót benyújtó minden személynek 

ésszerű időn belül választ kell kapnia 

beadványára; mivel minden petíció 

benyújtójának tájékoztatást kell kapnia 

petíciója lezárásának indokairól; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. emlékeztet a petíciós portállal 

kapcsolatos projekt még hátralévő 

fázisainak lezárásához szükséges 

intézkedésekre, melyek lezárását követően 

a petíció benyújtója valós időben 

tájékozódhat petíciója állapotáról és 

automatikus értesítést kaphat a feldolgozási 

eljárás változásairól, például az 

elfogadhatóvá nyilvánításról, a Bizottság 

válaszának beérkezéséről vagy arról, hogy 

petíciója felkerült a Petíciós Bizottság 

ülésének napirendjére, és megkapná az 

internetes videoközvetítésre mutató 

hivatkozást, illetve a Petíciós Bizottság 

titkárságának elérhetőségét, ahol 
egyértelmű és közvetlen tájékoztatáshoz 

juthat; kiemeli, hogy a portál rendkívül 

fontos információforrás az uniós polgárok 

számára, ezért tájékoztatást kell adni a 

petíciók életciklusáról; 

34. emlékeztet a petíciós portállal 

kapcsolatos projekt még hátralévő 

fázisainak lezárásához szükséges 

intézkedésekre, melyek lezárását követően 

a petíció benyújtója valós időben 

tájékozódhat petíciója állapotáról és 

automatikus értesítést kaphat a feldolgozási 

eljárás változásairól, például az 

elfogadhatóvá nyilvánításról, a Bizottság 

válaszának beérkezéséről vagy arról, hogy 

petíciója felkerült a Petíciós Bizottság 

ülésének napirendjére, és megkapná az 

internetes videoközvetítésre mutató 

hivatkozást, és így a Petíciós Bizottság 

titkárságától egyértelmű és közvetlen 

tájékoztatáshoz jut; kiemeli, hogy a portál 

rendkívül fontos információforrás az uniós 

polgárok számára, ezért tájékoztatást kell 

adni a petíciók életciklusáról; 

Or. en 

 

 


