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Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AO konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AO. kadangi kiekviena peticija yra atidžiai 

išnagrinėjama ir tvarkoma, o kiekvienas 

peticijos pateikėjas turi gauti atsakymą per 

pagrįstą laikotarpį; 

AO. kadangi kiekviena peticija yra atidžiai 

išnagrinėjama ir tvarkoma, o kiekvienas 

peticijos pateikėjas turi gauti atsakymą per 

pagrįstą laikotarpį; kadangi kiekvienas 

peticijos pateikėjas turi būti informuotas 

apie peticijos nagrinėjimo baigimo 

priežastis; 

Or. en 
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34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. primena apie priemones, kurias dar 

reikia įgyvendinti siekiant užbaigti likusius 

peticijų interneto portalo kūrimo projekto 

etapus, kad peticijų pateikėjai galėtų gauti 

tikralaikę informaciją apie savo peticijų 

nagrinėjimo būklę ir būti automatiškai 

informuojami apie nagrinėjimo būklės 

pasikeitimą, pvz., priimtinumo paskelbimą, 

Komisijos atsakymo gavimą arba peticijos 

įtraukimą į komiteto posėdžių darbotvarkę 

ir tiesioginės transliacijos internetu 

nuorodą, bei palaikyti ryšius su Peticijų 

komiteto sekretoriatu siekiant gauti aiškią 

tiesioginę informaciją; pabrėžia, kad 

interneto portalas yra itin svarbus ES 

piliečių informavimo šaltinis ir kad dėl šios 

priežasties turėtų būti teikiama informacija 

apie visą peticijos nagrinėjimo ciklą; 

34. primena apie priemones, kurias dar 

reikia įgyvendinti siekiant užbaigti likusius 

peticijų interneto portalo kūrimo projekto 

etapus, kad peticijų pateikėjai galėtų gauti 

tikralaikę informaciją apie savo peticijų 

nagrinėjimo būklę ir būti automatiškai 

informuojami apie nagrinėjimo būklės 

pasikeitimą, pvz., priimtinumo paskelbimą, 

Komisijos atsakymo gavimą arba peticijos 

įtraukimą į komiteto posėdžių darbotvarkę 

ir tiesioginės transliacijos internetu 

nuorodą, ir tokiu būdu gautų aiškią 

tiesioginę informaciją iš Peticijų komiteto 

sekretoriato; pabrėžia, kad interneto 

portalas yra itin svarbus ES piliečių 

informavimo šaltinis ir kad dėl šios 

priežasties turėtų būti teikiama informacija 

apie visą peticijos nagrinėjimo ciklą; 

Or. en 

 

 


