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 -0366./3 

Pozměňovací návrh  3 

Pál Csáky 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 

483 petic shledáno nepřípustnými a že ještě 

stále obecně panují nejasnosti ohledně 

oblastí činnosti EU, jak o tom svědčí 

vysoký počet obdržených nepřípustných 

petic (33,8 %); vzhledem k tomu, že za 

účelem nápravy této situace by bylo třeba 

podnítit a zlepšit komunikaci s občany a 

objasnit jednotlivé oblasti pravomocí – 

evropskou, vnitrostátní a místní; 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 

483 petic shledáno nepřípustnými a že ještě 

stále obecně panují nejasnosti ohledně 

oblastí činnosti EU, jak o tom svědčí 

vysoký počet obdržených nepřípustných 

petic (33,8 %); vzhledem k tomu, že je 

především v zájmu přípustných a 

opodstatněných petic, aby se Petiční výbor 

nemusel neúměrně dlouho zabývat 

nepřípustnými nebo neopodstatněnými 

peticemi; vzhledem k tomu, že za účelem 

nápravy této situace by bylo třeba podnítit 

a zlepšit komunikaci s občany a objasnit 

jednotlivé oblasti pravomocí – evropskou, 

vnitrostátní a místní; 

Or. en 
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 A8-0366/4 

Pozměňovací návrh  4 

Pál Csáky 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

S. vzhledem k tomu, že byla přijata 

specifická metoda vyřizování petic 

souvisejících s ochranou zájmů dítěte a dne 

17. září 2015 byla pro tuto otázku zřízena 

zvláštní pracovní skupina, jejíž 

předsedkyní byla zvolena Eleonora 

Eviová; 

S. vzhledem k tomu, že byla přijata 

specifická metoda vyřizování petic 

souvisejících s ochranou zájmů dítěte a dne 

17. září 2015 byla pro tuto otázku zřízena 

zvláštní pracovní skupina; zdůrazňuje, že 

by všechny pracovní skupiny měly mít 

jasný mandát, aby tak mohly přinášet 

hmatatelné výsledky a aby se předešlo 

veškerým neopodstatněným prodlevám ve 

vyřizování petic; 

Or. en 
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 A8-0366/5 

Pozměňovací návrh  5 

Pál Csáky 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje skutečnost, že Petiční výbor 

má před sebou jak příležitost, tak 

obrovskou výzvu zahájit s občany 

důvěryhodný a přínosný dialog a zároveň 

jim přiblížit orgány EU a instituce; 

konstatuje, že by to mohlo pomoci podpořit 

participativní demokracii; domnívá se, že 

za tímto účelem je zásadní na petice 

náležitě reagovat, a to jak z hlediska 

přiměřeného časového rámce, tak z 

hlediska kvality odpovědí; 

3. zdůrazňuje skutečnost, že Petiční výbor 

má před sebou jak příležitost, tak 

obrovskou výzvu zahájit s občany 

důvěryhodný a přínosný dialog a zároveň 

jim přiblížit orgány EU a instituce; 

konstatuje, že by to mohlo pomoci podpořit 

participativní demokracii; domnívá se, že 

za tímto účelem je zásadní na petice 

náležitě reagovat, a to jak z hlediska 

přiměřeného časového rámce, tak z 

hlediska kvality odpovědí, a to v souladu s 

revidovaným administrativním postupem 

pro projednávání petic, podle něhož je 

nutné, aby byly přípustné petice vyřízeny a 

předkladatel byl informován do devíti 

měsíců od přijetí petice; 

Or. en 
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 A8-0366/6 

Pozměňovací návrh  6 

Pál Csáky 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. připomíná, že při veřejných rozpravách 

výboru by mělo být dodržováno rovné a 

poměrné zastoupení národností 

předkladatelů; v zájmu posílení evropského 

rozměru výboru by mělo být při jeho 

veřejných rozpravách podporováno 

náležité a spravedlivé zastoupení všech 

členských států; 

4. připomíná, že při veřejných rozpravách 

výboru by mělo být dodržováno rovné a 

poměrné zastoupení národností 

předkladatelů; v zájmu posílení evropského 

rozměru výboru by mělo být při jeho 

veřejných rozpravách podporováno 

náležité a spravedlivé zastoupení všech 

členských států; zdůrazňuje, že Petiční 

výbor musí všem přípustným peticím 

věnovat tutéž pozornost a posuzovat je 

stejně objektivně; zdůrazňuje, že petice, 

které souvisejí s volební kampaní v 

členském státě, by neměly být 

projednávány v rámci naléhavého 

postupu a neměly by být zařazeny na 

pořad jednání výboru; 

Or. en 
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 A8-0366/7 

Pozměňovací návrh  7 

Pál Csáky 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vítá skutečnost, že se v roce 2015 

zkrátila doba nutná pro vyřízení petic, 

domnívá se však, že pokud má být 

zajištěno řádné zkoumání a ještě rychlejší 

vyřizování petic, je nutné sekretariátu 

petičního výboru co nejrychleji poskytnout 

více technických prostředků a 

zaměstnanců; 

7. vítá skutečnost, že se v roce 2015 

zkrátila doba nutná pro vyřízení petic, 

domnívá se však, že je nutné sekretariátu 

petičního výboru co nejrychleji poskytnout 

více technických prostředků; vyzývá k 

digitalizaci vyřizování petic, především 

zavedením nových informačních a 

komunikačních technologií, aby se tak 

zajistilo účinné a včasné zpracování petic 

a optimální využití stávajících lidských 

zdrojů, přičemž by bylo zachováno právo 

občanů zaslat petici klasicky poštou; 

Or. en 

 

 

 


