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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0366/3 

Módosítás  3 

Pál Csáky 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel 2015-ben 483 petíciót 

nyilvánítottak elfogadhatónak, és mivel 

még mindig sok a félreértés az Unió 

tevékenységi körével kapcsolatban, amit az 

elfogadhatatlannak nyilvánított petíciók 

magas száma (33,8%) is jelez; mivel ennek 

orvoslásához ösztönözni és javítani kell a 

kommunikációt az uniós polgárokkal, és el 

kell magyarázni a különböző – európai, 

tagállami és helyi – hatáskörök közötti 

különbséget; 

D. mivel 2015-ben 483 petíciót 

nyilvánítottak elfogadhatónak, és mivel 

még mindig sok a félreértés az Unió 

tevékenységi körével kapcsolatban, amit az 

elfogadhatatlannak nyilvánított petíciók 

magas száma (33,8%) is jelez; mivel 

különösen az elfogadható és megalapozott 

petíciókra nézve fontos, hogy a Petíciós 

Bizottság munkaterhét ne növelje az 

elfogadhatatlan vagy nem megalapozott 

petíciók kelleténél hosszabb ideig történő 

vizsgálata; mivel ennek orvoslásához 

ösztönözni és javítani kell a 

kommunikációt az uniós polgárokkal, és el 

kell magyarázni a különböző – európai, 

tagállami és helyi – hatáskörök közötti 

különbséget; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Módosítás  4 

Pál Csáky 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

S preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

S. mivel egyedi módszert fogadtak el a 

gyermekek jólétével kapcsolatos petíciók 

elbírálásával kapcsolatban, és 2015. 

szeptember 17-én különleges 

munkacsoportot hoztak létre ebben a 

témakörben, melynek elnökévé Eleonora 

Evi képviselőnőt választották meg; 

S. mivel egyedi módszert fogadtak el a 

gyermekek jólétével kapcsolatos petíciók 

elbírálásával kapcsolatban, és 2015. 

szeptember 17-én különleges 

munkacsoportot hoztak létre ebben a 

témakörben; hangsúlyozza, hogy a 

kézzelfogható eredmények elérése és a 

petíciók kezelésével kapcsolatos 

indokolatlan késedelmek elkerülése 

érdekében minden munkacsoportnak 

egyértelmű meghatalmazással kell 

rendelkeznie; 

Or. en 



 

AM\1112055HU.docx  PE596.602v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2016 A8-0366/5 

Módosítás  5 

Pál Csáky 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy a Petíciós Bizottság 

számára lehetőség – és egyben nagy 

kihívás is –, hogy bizalmon alapuló és 

gyümölcsöző párbeszédet folytasson a 

polgárokkal, valamint megvan benne a 

potenciál arra, hogy közelebb hozza az 

intézményeket az uniós polgárokhoz; 

megállapítja, hogy ez minden bizonnyal 

elősegíti a részvételi demokrácia 

előmozdítását; úgy gondolja, hogy e cél 

elérése szempontjából elengedhetetlen a 

petíciókra megfelelő időben és minőségben 

adott válasz; 

3. hangsúlyozza, hogy a Petíciós Bizottság 

számára lehetőség – és egyben nagy 

kihívás is –, hogy bizalmon alapuló és 

gyümölcsöző párbeszédet folytasson a 

polgárokkal, valamint megvan benne a 

potenciál arra, hogy közelebb hozza az 

intézményeket az uniós polgárokhoz; 

megállapítja, hogy ez minden bizonnyal 

elősegíti a részvételi demokrácia 

előmozdítását; úgy gondolja, hogy e cél 

elérése szempontjából elengedhetetlen a 

petíciókra megfelelő időben és minőségben 

adott válasz, a petíciókra vonatkozó 

felülvizsgált adminisztratív eljárásnak 

megfelelően, amely előírja, hogy az 

elfogadható petíciókat a kézhezvételtől 

számított kilenc hónapon belül 

feldolgozzák és a petíció benyújtóját e 

határidőn belül értesítsék; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Módosítás  6 

Pál Csáky 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. emlékeztet arra, hogy a Petíciós 

Bizottság nyilvános vitáin be kell tartani a 

petíciók benyújtóinak állampolgársága 

szerinti egyenlő és arányos képviseletet; a 

Petíciós Bizottság európai dimenziójának 

erősítése érdekében elő kell mozdítani 

valamennyi tagállam megfelelő és 

igazságos képviseletét a bizottság 

nyilvános vitáin; 

4. emlékeztet arra, hogy a Petíciós 

Bizottság nyilvános vitáin be kell tartani a 

petíciók benyújtóinak állampolgársága 

szerinti egyenlő és arányos képviseletet; a 

Petíciós Bizottság európai dimenziójának 

erősítése érdekében elő kell mozdítani 

valamennyi tagállam megfelelő és 

igazságos képviseletét a bizottság 

nyilvános vitáin; hangsúlyozza, hogy a 

Petíciós Bizottságnak valamennyi 

elfogadható petíciót azonos 

jelentőségűnek kell tekintenie és 

objektíven kell kezelnie; kiemeli, hogy a 

valamely tagállam választási kampányára 

vonatkozó petíciókat nem kellene 

sürgősségi eljárással kezelni és a bizottság 

napirendjére tűzni; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Módosítás  7 

Pál Csáky 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. üdvözli, hogy 2015-ben lerövidült a 

petíciók kezelésének időtartama, 

ugyanakkor fenntartja, hogy a petíciók 

alapos kivizsgálásának és még gyorsabb 
feldolgozásának garantálása és 

mindeközben a petíciók minőségi 

kezelésének  biztosítása érdekében 

haladéktalanul több technikai és emberi 

erőforrást kell biztosítani a Petíciós 

Bizottság titkársága számára; 

7. üdvözli, hogy 2015-ben lerövidült a 

petíciók kezelésének időtartama, 

ugyanakkor fenntartja, hogy  

haladéktalanul több technikai erőforrást 

kell biztosítani a Petíciós Bizottság 

titkársága számára; szorgalmazza a 

petíciók feldolgozásának digitalizálását, 

nevezetesen olyan új információs és 

kommunikációs technológiák bevezetése 

révén, amelyek garantálják a hatékony és 

kellő időben történő kezelést és a meglévő 

emberi erőforrások optimális 

kihasználását, megőrizve mindeközben a 

polgárok jogát arra, hogy hagyományos 

postai úton is benyújthassák petícióikat; 

Or. en 

 

 


