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Alteração  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AO 

 

Proposta de resolução Alteração 

AO. Considerando que cada petição é 

examinada e tratada com a devida atenção, 

e que cada peticionário deve receber uma 

resposta num prazo razoável; 

AO. Considerando que cada petição é 

examinada e tratada com a devida atenção, 

e que cada peticionário deve receber uma 

resposta num prazo razoável; que todos os 

peticionários devem ser informados sobre 

os motivos do arquivamento da sua 

petição; 

Or. en 
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Alteração  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Recorda as medidas ainda necessárias 

para concluir as restantes fases do projeto 

do portal Web dedicado às petições, 

através do qual os peticionários poderão 

receber informações em tempo real sobre a 

situação da sua petição e ser 

automaticamente notificados das alterações 

ao processo de tramitação das petições, tais 

como a declaração de admissibilidade, a 

receção de uma resposta da Comissão ou a 

inclusão da sua petição na ordem do dia de 

uma reunião da comissão, juntamente com 

as hiperligações para aceder à 

retransmissão via Internet e para entrar em 

contacto com o secretariado da Comissão 

das Petições para a obtenção de 

informações claras e diretas; realça que o 

portal Web constitui uma fonte de 

informação essencial para os cidadãos da 

União, pelo que deveriam ser fornecidas 

informações sobre o ciclo de vida da 

petição; 

34. Recorda as medidas ainda necessárias 

para concluir as restantes fases do projeto 

do portal Web dedicado às petições, 

através do qual os peticionários poderão 

receber informações em tempo real sobre a 

situação da sua petição e ser 

automaticamente notificados das alterações 

ao processo de tramitação das petições, tais 

como a declaração de admissibilidade, a 

receção de uma resposta da Comissão ou a 

inclusão da sua petição na ordem do dia de 

uma reunião da comissão, juntamente com 

a hiperligação para aceder à retransmissão 

via Internet, obtendo assim informações 

claras e diretas do secretariado da 

Comissão das Petições; realça que o portal 

Web constitui uma fonte de informação 

essencial para os cidadãos da União, pelo 

que deveriam ser fornecidas informações 

sobre o ciclo de vida da petição; 

Or. en 

 

 


