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7.12.2016 A8-0366/3 

Poprawka  3 

Pál Csáky 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że w 2015 r. 483 

petycje uznano za niedopuszczalne i że 

zakres kompetencji UE wciąż nie jest 

powszechnie znany, o czym świadczy 

wysoki odsetek otrzymanych petycji, które 

uznano za niedopuszczalne (33,8 %); 

mając na uwadze, że w celu naprawy 

powyższego należałoby zachęcać do 

komunikacji z obywatelami i usprawniać 

ją, a także wyjaśniać poszczególne zakresy 

kompetencji – europejski, krajowy i 

lokalny; 

D. mając na uwadze, że w 2015 r. 483 

petycje uznano za niedopuszczalne i że 

zakres kompetencji UE wciąż nie jest 

powszechnie znany, o czym świadczy 

wysoki odsetek otrzymanych petycji, które 

uznano za niedopuszczalne (33,8 %); 

mając na uwadze, że dla dobra procedury 

rozpatrywania petycji dopuszczalnych i 

uzasadnionych Komisja Petycji nie 

powinna być obciążana obowiązkiem zbyt 

długotrwałego zajmowania się petycjami 

niedopuszczalnymi lub nieuzasadnionymi; 

mając na uwadze, że w celu naprawy 

powyższego należałoby zachęcać do 

komunikacji z obywatelami i usprawniać 

ją, a także wyjaśniać poszczególne zakresy 

kompetencji – europejski, krajowy i 

lokalny; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Poprawka  4 

Pál Csáky 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że przyjęto 

szczególną metodę rozpatrywania petycji 

dotyczących dobra dzieci i utworzono w 

związku z tą kwestią specjalną grupę 

roboczą, powołaną w dniu 17 września 

2015 r., której przewodniczącą wybrana 

została Eleonora Evi; 

S. mając na uwadze, że przyjęto 

szczególną metodę rozpatrywania petycji 

dotyczących dobra dzieci i utworzono w 

związku z tą kwestią specjalną grupę 

roboczą, powołaną w dniu 17 września 

2015 r.; podkreśla, że wszystkie grupy 

robocze powinny być wyposażone w jasny 

mandat, tak aby zapewnić konkretne 

wyniki i zapobiegać nieuzasadnionym 

opóźnieniom w rozpatrywaniu petycji; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Poprawka  5 

Pál Csáky 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że Komisja Petycji ma 

możliwość – która jest jednocześnie 

ogromnym wyzwaniem – nawiązania 

opartego na zaufaniu i owocnego dialogu z 

obywatelami, co potencjalnie może 

przybliżyć instytucje UE do obywateli; 

odnotowuje również, że powinna 

przyczyniać się do promowania demokracji 

uczestniczącej; uważa, że w tym celu 

zasadnicze znaczenie ma zapewnienie 

adekwatnej odpowiedzi na petycje, 

zarówno jeżeli chodzi o czas, jak i jakość 

odpowiedzi; 

3. podkreśla, że Komisja Petycji ma 

możliwość – która jest jednocześnie 

ogromnym wyzwaniem – nawiązania 

opartego na zaufaniu i owocnego dialogu z 

obywatelami, co potencjalnie może 

przybliżyć instytucje UE do obywateli; 

odnotowuje również, że powinna 

przyczyniać się do promowania demokracji 

uczestniczącej; uważa, że w tym celu 

zasadnicze znaczenie ma zapewnienie 

adekwatnej odpowiedzi na petycje, 

zarówno jeżeli chodzi o czas, jak i jakość 

odpowiedzi, zgodnie ze zmienioną 

procedurą administracyjną dotyczącą 

petycji, która wprowadza wymóg 

rozpatrzenia petycji dopuszczalnych i 

poinformowania składającego petycję w 

ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania 

petycji; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.12.2016 A8-0366/6 

Poprawka  6 

Pál Csáky 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przypomina, że należy zapewnić równą i 

proporcjonalną reprezentację narodowości 

składających petycję w debatach 

publicznych komisji; aby umocnić 

europejski wymiar komisji, należy 

zachęcać do odpowiedniej i sprawiedliwej 

reprezentacji wszystkich państw 

członkowskich w jej debatach publicznych; 

4. przypomina, że należy zapewnić równą i 

proporcjonalną reprezentację narodowości 

składających petycję w debatach 

publicznych komisji; aby umocnić 

europejski wymiar komisji, należy 

zachęcać do odpowiedniej i sprawiedliwej 

reprezentacji wszystkich państw 

członkowskich w jej debatach publicznych; 

podkreśla, że Komisja Petycji musi 

traktować wszystkie petycje dopuszczalne 

jako równie ważne i postępować z nimi z 

zachowaniem takiego samego 

obiektywizmu; podkreśla, że petycje 

związane z kampanią wyborczą w jednym 

z państw członkowskich powinny być 

rozpatrywane w trybie pilnym i nie 

powinny być dodawane do porządku 

obrad komisji; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Poprawka  7 

Pál Csáky 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

2015 r. skrócił się czas rozpatrywania 

petycji, utrzymuje jednak, że sekretariat 

Komisji Petycji potrzebuje natychmiast 

większych zasobów technicznych i 

ludzkich, by zagwarantować staranne 

zbadanie i jeszcze szybsze rozpatrywanie 
petycji, a jednocześnie zapewnić jakość 

ich przetwarzania; 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

2015 r. skrócił się czas rozpatrywania 

petycji, utrzymuje jednak, że sekretariat 

Komisji Petycji potrzebuje natychmiast 

większych zasobów technicznych; wzywa 

do cyfryzacji procesu rozpatrywania 

petycji, zwłaszcza poprzez wprowadzenie 

nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych w celu zapewnienia 

skutecznego rozpatrywania petycji na czas 

oraz optymalnego wykorzystania 

istniejących zasobów ludzkich, a 

jednocześnie do utrzymania prawa 

obywateli do przesyłania petycji pocztą 

tradycyjną; 

Or. en 

 

 


