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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AO. întrucât fiecare petiție este evaluată și 

tratată cu atenție, iar fiecare petiționar 

trebuie să primească un răspuns într-un 

termen rezonabil; 

AO. întrucât fiecare petiție este evaluată și 

tratată cu atenție, iar fiecare petiționar 

trebuie să primească un răspuns într-un 

termen rezonabil; întrucât fiecare 

petiționar trebuie informat cu privire la 

motivele închiderii unei petiții; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește măsurile necesare pentru a 

încheia fazele restante ale proiectului 

portalului web pentru petiții, în urma 

cărora petiționarul va putea primi în timp 

real informații privind stadiul petiției sale, 

va putea fi anunțat în mod automat cu 

privire la modificările din cadrul procesului 

de tratare a petiției, precum declararea 

admisibilității, primirea unui răspuns din 

partea Comisiei sau includerea petiției pe 

agenda unei reuniuni a comisiei și punerea 

la dispoziție a unui link pentru accesul la 

transmiterea pe internet, și va putea intra 

în contact cu secretariatul Comisiei 

pentru petiții pentru a obține informații 

clare și directe; subliniază faptul că 

portalul web reprezintă o sursă de 

informații esențială pentru cetățenii UE și 

că, prin urmare, ar trebui furnizate 

informații privind ciclul de viață al petiției; 

34. reamintește măsurile necesare pentru a 

încheia fazele restante ale proiectului 

portalului web pentru petiții, în urma 

cărora petiționarul va putea primi în timp 

real informații privind stadiul petiției sale, 

va putea fi anunțat în mod automat cu 

privire la modificările din cadrul procesului 

de tratare a petiției, precum declararea 

admisibilității, primirea unui răspuns din 

partea Comisiei sau includerea petiției pe 

agenda unei reuniuni a comisiei și punerea 

la dispoziție a unui link pentru accesul la 

transmiterea pe internet, și i se vor 

transmite informații clare și directe din 

partea secretariatului Comisiei pentru 

petiții; subliniază faptul că portalul web 

reprezintă o sursă de informații esențială 

pentru cetățenii UE și că, prin urmare, ar 

trebui furnizate informații privind ciclul de 

viață al petiției; 

Or. en 

 

 


