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Изменение  3 

Пал Чаки 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че през 2015 г. 483 

петиции бяха обявени за недопустими и 

че все още съществува доста голяма 

неяснота относно сферите на дейност на 

ЕС, както личи от големия брой на 

получените недопустими петиции 

(33,8%); като има предвид, че за да се 

промени това положение, трябва да се 

насърчава и подобрява комуникацията с 

гражданите и да се разяснят различните 

области на компетентност – европейска, 

национална, местна; 

Г. като има предвид, че през 2015 г. 483 

петиции бяха обявени за недопустими и 

че все още съществува доста голяма 

неяснота относно сферите на дейност на 

ЕС, както личи от големия брой на 

получените недопустими петиции 

(33,8%); като има предвид, че преди 

всичко е в интерес на допустимите и 

добре обосновани петиции, 

комисията по петиции да не бъде 

обременявана със задължението да 

разглежда прекалено дълго 

недопустими или необосновани 

петиции; като има предвид, че за да се 

промени това положение, трябва да се 

насърчава и подобрява комуникацията с 

гражданите и да се разяснят различните 

области на компетентност – европейска, 

национална, местна; 

Or. en 
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Съображение Т 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Т. като има предвид, че беше приет 

специфичен метод за обработване на 

петиции, свързани с благосъстоянието 

на децата, и беше създадена специална 

работна група по въпроса на 17 

септември 2015 г., като Елеонора Еви 

беше избрана за председател; 

Т. като има предвид, че беше приет 

специфичен метод за обработване на 

петиции, свързани с благосъстоянието 

на децата, и беше създадена специална 

работна група по въпроса, която беше 

конституирана на 17 септември 

2015 г.; подчертава, че всяка работна 

група следва да разполага с ясен 

мандат, за да постигне видими 

резултати и да се предотвратят 

необосновани закъснения при 

разглеждането на петициите; 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава факта, че комисията по 

петиции има възможността, която е и 

голямо предизвикателство, да участва в 

доверен и ползотворен диалог с 

гражданите, както и потенциала да 

сближи институциите на ЕС и неговите 

граждани; отбелязва, че тя следва да 

спомага за насърчаване на демокрацията 

на участието; счита, че подходящият 

отговор на петициите както от гледна 

точка на навременността, така и на 

качеството, е от решаващо значение за 

осъществяването на тази цел; 

3. подчертава факта, че комисията по 

петиции има възможността, която е и 

голямо предизвикателство, да участва в 

доверен и ползотворен диалог с 

гражданите, както и потенциала да 

сближи институциите на ЕС и неговите 

граждани; отбелязва, че тя следва да 

спомага за насърчаване на демокрацията 

на участието; счита, че подходящият 

отговор на петициите както от гледна 

точка на навременността, така и на 

качеството, е от решаващо значение за 

осъществяването на тази цел, като се 

следва преразгледаната 

административна процедура за 

разглеждането на петиции, която 

изисква допустимите петиции да 

бъдат обработени и вносителят да 

бъде информиран в срок от девет 

месеца от получаването на 

петицията; 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

4. припомня, че следва да се спазва 

равното и пропорционално 

представителство на националностите 

на вносителите в обществените 

обсъждания на комисията; с цел 

засилване на европейското измерение на 

комисията следва да се насърчава 

подходящо и справедливо 

представителство на всички държави 

членки в нейните обществени 

обсъждания; 

4. припомня, че следва да се спазва 

равното и пропорционално 

представителство на националностите 

на вносителите в обществените 

обсъждания на комисията; с цел 

засилване на европейското измерение на 

комисията следва да се насърчава 

подходящо и справедливо 

представителство на всички държави 

членки в нейните обществени 

обсъждания; подчертава, че 

комисията по петиции трябва да 

разглежда всички допустими петиции 

като има придава еднаква важност и 

ги третира с еднаква обективност; 

подчертава, че петициите, които са 

свързани с предизборна кампания в 

държава членка не следва да бъдат 

разглеждани по спешната процедура 

и не следва да бъдат добавяни в 

дневния ред на комисията; 

Or. en 
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Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства факта, че през 2015 г. 

времето за разглеждане на петиции е 

намаляло, но въпреки това подчертава, 

че на секретариата на комисията по 

петиции трябва незабавно да се 

осигурят повече технически и човешки 

ресурси, за да се гарантира надлежно 

разглеждане и допълнително 

намаляване на срока за обработка на 

петициите, като същевременно се 

осигурява качеството на тази 

обработка; 

7. приветства факта, че през 2015 г. 

времето за разглеждане на петиции е 

намаляло, но въпреки това подчертава, 

че на секретариата на комисията по 

петиции трябва незабавно да се 

осигурят повече технически ресурси; 

призовава за цифровизация на 

обработването на петиции, по-

специално чрез въвеждането на нови 

информационни и комуникационни 

технологии, за да се гарантира 

ефикасно и навременно разглеждане и 

оптимално използване на наличните 

човешки ресурси, като същевременно 

се запази правото на гражданите да 

внасят петиции чрез традиционната 

поща; 

Or. en 

 

 


