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7.12.2016 A8-0366/3 

Pakeitimas 3 

 Pál Csáky  

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi 2015 m. nepriimtinomis 

paskelbtos 483 peticijos ir, kaip rodo 

didelis gautų nepriimtinų peticijų skaičius 

(33,8 proc.), visuomenei tebėra neaišku, 

kokios yra ES veiklos sritys; kadangi 

norint ištaisyti šią padėtį reikėtų skatinti ir 

gerinti komunikaciją su piliečiais ir 

aiškinti, kokios yra skirtingos ES, 

nacionalinės ir vietos kompetencijos sritys; 

D. kadangi 2015 m. nepriimtinomis 

paskelbtos 483 peticijos ir, kaip rodo 

didelis gautų nepriimtinų peticijų skaičius 

(33,8 proc.), visuomenei tebėra neaišku, 

kokios yra ES veiklos sritys; kadangi 

pirmiausia priimtinų ir tinkamai pagrįstų 

peticijų atveju svarbu, kad Peticijų 

komitetas labai ilgą laiką nebūtų 

papildomai apkrautas ir neturėtų tvarkyti 

nepriimtinų ar nepagrįstų peticijų; 

kadangi norint ištaisyti šią padėtį reikėtų 

skatinti ir gerinti komunikaciją su piliečiais 

ir aiškinti, kokios yra skirtingos ES, 

nacionalinės ir vietos kompetencijos sritys; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Pakeitimas 4 

 Pál Csáky  

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

S konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

S. kadangi priimtas specialus peticijų, 

susijusių su vaiko gerove, nagrinėjimo 

metodas ir sudaryta speciali darbo grupė 

šiuo klausimu, kuri pirmą kartą susirinko 

2015 m. rugsėjo 17 d. ir išsirinko 

pirmininke Eleonorą Evi; 

S. kadangi priimtas specialus peticijų, 

susijusių su vaiko gerove, nagrinėjimo 

metodas ir sudaryta speciali darbo grupė 

šiuo klausimu, kuri pirmą kartą susirinko 

2015 m. rugsėjo 17 d.; pabrėžia, kad bet 

kuri darbo grupė turi turėti aiškius 

įgaliojimus, kad galėtų pasiekti 

apčiuopiamų rezultatų ir padėtų išvengti 

nepagrįsto peticijų nagrinėjimo vilkinimo; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Pakeitimas 5 

 Pál Csáky  

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pabrėžia, kad Peticijų komitetas turi 

galimybę ir jam tenka svarbus uždavinys 

palaikyti atvirą ir rezultatyvų dialogą su 

piliečiais, jis taip pat gali priartinti ES 

institucijas prie ES piliečių; pažymi, kad jis 

turėtų padėti skatinant dalyvaujamąją 

demokratiją; mano, kad siekiant vykdyti 

šią funkciją itin svarbu tinkamai atsakyti į 

peticijas, kalbant apie atsakymo gavimo 

laiką ir kokybę; 

3. pabrėžia, kad Peticijų komitetas turi 

galimybę ir jam tenka svarbus uždavinys 

palaikyti atvirą ir rezultatyvų dialogą su 

piliečiais, jis taip pat gali priartinti ES 

institucijas prie ES piliečių; pažymi, kad jis 

turėtų padėti skatinti dalyvaujamąją 

demokratiją; mano, kad siekiant vykdyti 

šią funkciją itin svarbu tinkamai atsakyti į 

peticijas, kalbant apie atsakymo gavimo 

laiką ir kokybę, laikantis persvarstytos 

administracinės peticijų nagrinėjimo 

procedūros, pagal kurią priimtinos 

peticijos turi būti išnagrinėtos ir peticijos 

pateikėjui atsakymas turi būti nusiųstas 

per devynis mėnesius nuo jų gavimo; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Pakeitimas 6 

 Pál Csáky  

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. primena, kad vykstant viešiems 

diskusijoms Komitete turėtų būti 

užtikrintas proporcingas visų tautybių 

peticijų pateikėjų dalyvavimas ir lygybė; 

siekiant stiprinti Komiteto Europos aspektą 

turėtų būti skatinamas tinkamas ir 

sąžiningas visų valstybių narių atstovų 

dalyvavimas viešuosiuose klausymuose; 

4. primena, kad vykstant viešoms 

diskusijoms komitete turėtų būti užtikrintas 

proporcingas visų tautybių peticijų 

pateikėjų dalyvavimas ir lygybė; siekiant 

stiprinti komiteto Europos aspektą turėtų 

būti skatinamas tinkamas ir sąžiningas visų 

valstybių narių atstovų dalyvavimas 

viešuosiuose klausymuose; pažymi, kad 

Peticijų komitetas turi nagrinėti visas 

priimtinas peticijas vienodai objektyviai ir 

skiriant joms vienodą svarbą; pažymi, kad 

su valstybių narių rinkimų kampanijomis 

susijusios peticijos neturėtų būti 

nagrinėjamos skubos tvarka ir neturėtų 

būti įtrauktos į komiteto darbotvarkę; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Pakeitimas 7 

 Pál Csáky  

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. džiaugiasi, kad 2015 m. sutrumpėjo 

peticijų nagrinėjimo laikas, tačiau teigia, 

kad Peticijų komiteto sekretoriatui skubiai 

reikia skirti daugiau techninių išteklių ir 

personalo siekiant užtikrinti tinkamą 

peticijų nagrinėjimą ir dar trumpesnį 

peticijų tvarkymo laikotarpį, kartu 

užtikrinant tvarkymo kokybę; 

7. džiaugiasi, kad 2015 m. sutrumpėjo 

peticijų nagrinėjimo laikas, tačiau teigia, 

kad Peticijų komiteto sekretoriatui reikia 

nedelsiant skirti daugiau techninių išteklių; 

ragina skaitmeninti peticijų nagrinėjimą, 

visų pirma pradėti taikyti naujas 

informacijos ir komunikacijos 

technologijas, kad būtų galima užtikrinti, 

jog nagrinėjimas bus veiksmingas ir 

atliekamas laiku, optimaliai panaudojant 

turimus žmogiškuosius išteklius, tačiau 

kartu išlaikyti galimybę piliečiams pateikti 

peticijas įprastu paštu; 

Or. en 

 

 


