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Amendamentul  3 

Pál Csáky 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât în 2015 au fost declarate 

inadmisibile 483 de petiții și întrucât încă 

există o confuzie la scară largă privind 

domeniile de activitate ale UE, fapt dovedit 

de numărul mare de petiții inadmisibile 

primite (33,8 %); întrucât, pentru a remedia 

situația, ar trebui stimulată și îmbunătățită 

comunicarea cu cetățenii și ar trebui 

explicate diferitele domenii de competență: 

european, național și local; 

D. întrucât în 2015 au fost declarate 

inadmisibile 483 de petiții și întrucât încă 

există o confuzie la scară largă privind 

domeniile de activitate ale UE, fapt dovedit 

de numărul mare de petiții inadmisibile 

primite (33,8 %); întrucât, în special în 

interesul petițiilor admisibile și 

întemeiate, Comisia pentru petiții a 

Parlamentului European nu trebuie 

împovărată cu petiții neadmisibile și 

nefondate, a căror prelucrare necesită un 

timp anormal de lung; întrucât, pentru a 

remedia situația, ar trebui stimulată și 

îmbunătățită comunicarea cu cetățenii și ar 

trebui explicate diferitele domenii de 

competență: european, național și local; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Amendamentul  4 

Pál Csáky 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul S 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

S. întrucât s-a adoptat o metodă specifică 

pentru tratarea petițiilor privind bunăstarea 

copiilor și s-a creat un grup de lucru 

special pentru această problemă, care a fost 

constituit la 17 septembrie 2015, 

președintă fiind aleasă Eleonora Evi; 

S. întrucât s-a adoptat o metodă specifică 

pentru tratarea petițiilor privind bunăstarea 

copiilor și s-a creat un grup de lucru 

special pentru această problemă, care a fost 

constituit la 17 septembrie 2015; 

subliniază că orice grup de lucru ar trebui 

să aibă un mandat clar pentru a oferi 

rezultate concrete și a evita orice 

întârziere nejustificată în tratarea 

petițiilor; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Amendamentul  5 

Pál Csáky 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că Comisia pentru petiții are 

posibilitatea, care reprezintă totodată și o 

provocare majoră, de a se angaja într-un 

dialog de încredere și fructuos cu cetățenii, 

precum și posibilitatea de a aduce 

instituțiile UE mai aproape de cetățenii 

acesteia; remarcă, de asemenea, faptul că 

aceasta ar trebui să contribuie la 

promovarea democrației participative; 

consideră că, în acest scop, furnizarea unui 

răspuns adecvat la petiții, atât din punctul 

de vedere al promptitudinii, cât și al 

calității răspunsului, este esențială; 

3. subliniază că Comisia pentru petiții are 

posibilitatea, care reprezintă totodată și o 

provocare majoră, de a se angaja într-un 

dialog de încredere și fructuos cu cetățenii, 

precum și posibilitatea de a aduce 

instituțiile UE mai aproape de cetățenii 

acesteia; remarcă, de asemenea, faptul că 

aceasta ar trebui să contribuie la 

promovarea democrației participative; 

consideră că, în acest scop, furnizarea unui 

răspuns adecvat la petiții, atât din punctul 

de vedere al promptitudinii, cât și al 

calității răspunsului, este esențială, mai 

ales în urma revizuirii procedurii 

administrative pentru petiții, care impune 

ca petițiile admisibile să fie prelucrate în 

termen de cel mult nouă luni de la primire 

; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Pál Csáky 
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Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. reamintește că ar trebui respectată 

reprezentarea egală și proporțională a 

cetățeniei petiționarilor în cadrul 

dezbaterilor publice ale comisiei; în 

vederea consolidării dimensiunii europene 

a comisiei, ar trebui încurajată 

reprezentarea corectă și echitabilă a tuturor 

statelor membre în cadrul dezbaterilor 

publice ale acesteia; 

4. reamintește că ar trebui respectată 

reprezentarea egală și proporțională a 

cetățeniei petiționarilor în cadrul 

dezbaterilor publice ale comisiei; în 

vederea consolidării dimensiunii europene 

a comisiei, ar trebui încurajată 

reprezentarea corectă și echitabilă a tuturor 

statelor membre în cadrul dezbaterilor 

publice ale acesteia; subliniază că Comisia 

pentru petiții trebuie să trateze toate 

petițiile admisibile cu aceeași importanță 

și obiectivitate; subliniază că petițiile 

legate de campania electorală dintr-un 

stat membru nu ar trebui tratate în 

conformitate cu procedura de urgență și 

nu ar trebui înscrise pe ordinea de zi a 

comisiei; 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Pál Csáky 
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Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. salută faptul că, în 2015, s-a redus 

timpul de soluționare a petițiilor, dar 

consideră totuși că, pentru a se asigura 

examinarea atentă a petițiilor și tratarea 

acestora într-un timp mai scurt și la un 

nivel de înaltă calitate, sunt necesare 

urgent mai multe resurse tehnice și umane 

în cadrul secretariatului Comisiei pentru 
petiții; 

7. salută faptul că, în 2015, s-a redus 

timpul de soluționare a petițiilor; consideră 

totuși că secretariatul Comisiei pentru 

petiții are nevoie urgentă de mai multe 

resurse tehnice și umane; pledează pentru 

digitalizarea procesării petițiilor, mai ales 

prin introducerea de noi tehnologii ale 

informației și comunicării pentru a 

garanta procesarea eficientă și la timp și 

folosirea optimă a resurselor umane 

existente, menținând, totodată, dreptul 

cetățenilor de a trimite petiții prin poșta 

tradițională; 

Or. en 

 

 


