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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2016 A8-0366/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AO 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AO. keďže každá petícia je predmetom 

starostlivého skúmania a spracovania a 

každý predkladateľ musí dostať odpoveď v 

primeranej lehote; 

AO. keďže každá petícia je predmetom 

starostlivého skúmania a spracovania a 

každý predkladateľ musí dostať odpoveď v 

primeranej lehote; keďže každý 

predkladateľ musí byť informovaný 

o dôvodoch uzatvorenia petície; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. pripomína kroky, ktoré sú ešte potrebné 

na ukončenie zostávajúcich fáz projektu 

internetového portálu pre petície, kde 

predkladateľ petície bude môcť v reálnom 

čase získať informácie o stave svojej 

petície a bude prostredníctvom 

automatických správ informovaný o 

zmenách v procese spracovania, ako je 

napríklad vyhlásenie o prípustnosti, prijatie 

odpovede zo strany Komisie alebo 

zaradenie petície do programu rokovania 

výboru vrátane odkazu na webstreaming, a 

prostredníctvom ktorého sa bude môcť 

obrátiť na sekretariát Výboru pre petície s 

cieľom získať jasné a priame informácie; 

zdôrazňuje, že portál je kľúčovým zdrojom 

informácií pre občanov EÚ, a preto by mal 

poskytovať aj informácie o životnom cykle 

petície; 

34. pripomína kroky, ktoré sú ešte potrebné 

na ukončenie zostávajúcich fáz projektu 

internetového portálu pre petície, kde 

predkladateľ petície bude môcť v reálnom 

čase získať informácie o stave svojej 

petície a bude prostredníctvom 

automatických správ informovaný o 

zmenách v procese spracovania, ako je 

napríklad vyhlásenie o prípustnosti, prijatie 

odpovede zo strany Komisie alebo 

zaradenie petície do programu rokovania 

výboru vrátane odkazu na webstreaming, a 

predkladateľovi tak budú poskytnuté 

jasné a priame informácie priamo od 

sekretariátu Výboru pre petície; 

zdôrazňuje, že portál je kľúčovým zdrojom 

informácií pre občanov EÚ, a preto by mal 

poskytovať aj informácie o životnom cykle 

petície; 

Or. en 

 

 


