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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw AO 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AO. mając na uwadze, że każda petycja 

jest uważnie analizowana i rozpatrywana 

oraz że każdy składający petycję musi 

otrzymać odpowiedź w rozsądnym 

terminie; 

AO. mając na uwadze, że każda petycja 

jest uważnie analizowana i rozpatrywana 

oraz że każdy składający petycję musi 

otrzymać odpowiedź w rozsądnym 

terminie; mając na uwadze, że każdy 

składający petycję musi zostać 

poinformowany o powodach zamknięcia 

petycji; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przypomina o środkach koniecznych 

nadal do realizacji pozostałych faz projektu 

portalu internetowego petycji, dzięki 

któremu składający petycję będą mogli 

otrzymywać w czasie rzeczywistym 

informacje o statusie petycji i być 

automatycznie powiadamiani o zmianach 

w procesie rozpatrywania, takich jak 

ogłoszenie dopuszczalności, otrzymanie 

odpowiedzi Komisji lub włączenie petycji 

do porządku obrad posiedzenia komisji 

oraz link do transmisji posiedzenia w 

internecie,  a także będą mogli nawiązać 

bezpośredni kontakt z sekretariatem 

Komisji Petycji w celu uzyskania jasnych i 

bezpośrednich informacji; podkreśla, że 

portal internetowy jest kluczowym źródłem 

informacji dla obywateli UE, dlatego 

należy zapewnić informacje o cyklu życia 

petycji; 

34. przypomina o środkach koniecznych 

nadal do realizacji pozostałych faz projektu 

portalu internetowego petycji, dzięki 

któremu składający petycję będą mogli 

otrzymywać w czasie rzeczywistym 

informacje o statusie petycji i być 

automatycznie powiadamiani o zmianach 

w procesie rozpatrywania, takich jak 

ogłoszenie dopuszczalności, otrzymanie 

odpowiedzi Komisji lub włączenie petycji 

do porządku obrad posiedzenia komisji 

oraz link do transmisji posiedzenia w 

internecie, i tym samym będą otrzymywać 

jasne i bezpośrednie informacje z 

sekretariatu Komisji Petycji; podkreśla, że 

portal internetowy jest kluczowym źródłem 

informacji dla obywateli UE, dlatego 

należy zapewnić informacje o cyklu życia 

petycji; 

Or. en 

 

 


