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7.12.2016 A8-0366/1 

Predlog spremembe  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AO 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AO. ker je vsaka peticija temeljito 

preučena in obravnavana, vsak vlagatelj 

pa mora prejeti odgovor v razumnem roku; 

AO. ker se vse peticije preučijo in 

obravnajo temeljito, vsak vlagatelj pa 

mora prejeti odgovor v razumnem roku; 

ker je treba vse vlagatelje obvestiti o 

razlogih za zaključek peticije; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/2 

Predlog spremembe  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. želi opomniti, da je treba še vedno 

sprejeti ukrepe za dokončanje preostalih 

faz projekta na spletnem portalu za 

vlaganje peticij, ki bodo omogočile, da 

bodo vlagatelji prejemali informacije v 

realnem času o stopnji obravnave njihovih 

peticij in samodejna obvestila o 

spremembah postopka, denimo o 

nedopustnosti peticij, odgovore Komisije 

ali podatek o vključitvi njihovih peticij na 

dnevni red sej odborov in povezavo do 

spletnega prenosa, ter da bodo bo lahko 

vzpostavili neposredni stik s tajništvom 

Odbora za peticije, če bodo želeli pridobiti 

natančnejše informacije; poudarja, da je 

spletni portal ključni vir informacij za 

državljane EU, zato mora zagotavljati 

informacije o poteku obravnave peticij; 

34. želi opomniti, da je treba še vedno 

sprejeti ukrepe za dokončanje preostalih 

faz projekta na spletnem portalu za 

vlaganje peticij, ki bodo omogočile, da 

bodo vlagatelji prejemali informacije v 

realnem času o stopnji obravnave njihovih 

peticij in samodejna obvestila o 

spremembah postopka, denimo o 

nedopustnosti peticij, odgovore Komisije 

ali podatek o vključitvi njihovih peticij na 

dnevni red sej odborov in povezavo do 

spletnega prenosa, ter tako razpolagali z 

jasnimi informacijami, ki mu jih 

neposredno pošlje tajništvo Odbora za 

peticije; poudarja, da je spletni portal 

ključni vir informacij za državljane EU, 

zato mora zagotavljati informacije o poteku 

obravnave peticij; 

Or. en 

 

 


