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7.12.2016 A8-0366/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže v roku 2015 bolo uznaných ako 

neprípustné 483 petícií a keďže ešte stále 

nie je celkom jasná oblasť činnosti EÚ, ako 

to dokazuje vysoký počet doručených 

neprípustných petícií (33,8 %); keďže v 

záujme nápravy by bolo potrebné 

stimulovať a zlepšiť komunikáciu s 

občanmi a vysvetliť rôzne oblasti 

európskej, vnútroštátnej a miestnej 

právomoci; 

D. keďže v roku 2015 bolo uznaných ako 

neprípustné 483 petícií a keďže ešte stále 

nie je celkom jasná oblasť činnosti EÚ, ako 

to dokazuje vysoký počet doručených 

neprípustných petícií (33,8 %); keďže je 

predovšetkým v záujme prípustných a 

opodstatnených petícií, aby práca Výboru 

pre petície Európskeho parlamentu 

nebola zaťažovaná riešením 

neprípustných alebo neodôvodnených 

petícií neprimerane dlho; keďže v záujme 

nápravy by bolo potrebné stimulovať a 

zlepšiť komunikáciu s občanmi a vysvetliť 

rôzne oblasti európskej, vnútroštátnej a 

miestnej právomoci; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie S 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

S. keďže bola prijatá špecifická metóda na 

spracovanie petícií, ktoré sa týkajú blaha 

detí, a na túto tému bola vytvorená 

osobitná pracovná skupina, ktorá vznikla 

17. septembra 2015 a na ktorej čelo bola 

za predsedníčku zvolená Eleonora Evi; 

S. keďže bola prijatá špecifická metóda na 

spracovanie petícií, ktoré sa týkajú blaha 

detí, a na túto tému bola vytvorená 

osobitná pracovná skupina, ktorá vznikla 

17. septembra 2015; zdôrazňuje, že všetky 

pracovné skupiny by mali mať jasný 

mandát s cieľom poskytovať hmatateľné 

výsledky a zabrániť akémukoľvek 

zbytočnému omeškaniu pri spracovávaní 

petícií; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na to, že Výbor pre petície má 

príležitosť, ktorá je zároveň veľkou 

výzvou, a to viesť dôveryhodný a plodný 

dialóg s občanmi, spolu s možnosťou 

priblížiť inštitúcie EÚ jej občanom; 

konštatuje, že by to malo prispieť k  

podpore participatívnej demokracie; 

domnieva sa, že na tento účel je veľmi 

dôležité poskytovať náležité odpovede na 

petície, a to pokiaľ ide o načasovanie aj 

kvalitu odpovedí; 

3. poukazuje na to, že Výbor pre petície má 

príležitosť, ktorá je zároveň veľkou 

výzvou, a to viesť dôveryhodný a plodný 

dialóg s občanmi, spolu s možnosťou 

priblížiť inštitúcie EÚ jej občanom; 

konštatuje, že by to malo prispieť k  

podpore participatívnej demokracie; 

domnieva sa, že na tento účel je veľmi 

dôležité poskytovať náležité odpovede na 

petície, a to pokiaľ ide o načasovanie aj 

kvalitu odpovedí, v súlade s revidovaným 

administratívnym postupom pre petície, 

ktorý vyžaduje, aby sa petícia spracovala a 

predkladateľ bol informovaný do 

deviatich mesiacov od prijatia petície; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. pripomína, že by sa malo rešpektovať 

rovné a primerané zastúpenie národností 

predkladateľov petície vo verejných 

diskusiách výboru; s cieľom posilniť 

európsky rozmer výboru by sa malo 

podporovať riadne a spravodlivé 

zastúpenie všetkých členských štátov v 

jeho verejných diskusiách; 

4. pripomína, že by sa malo rešpektovať 

rovné a primerané zastúpenie národností 

predkladateľov petície vo verejných 

diskusiách výboru; s cieľom posilniť 

európsky rozmer výboru by sa malo 

podporovať riadne a spravodlivé 

zastúpenie všetkých členských štátov v 

jeho verejných diskusiách; zdôrazňuje, že 

Výbor pre petície musí zaobchádzať so 

všetkými prípustnými petíciami rovnako a 

objektívne; zdôrazňuje, že petície, ktoré sú 

spojené s volebnou kampaňou v členskom 

štáte, by sa nemali riešiť ako naliehavé a 

nemali by byť zaradené do programu 

rokovania výboru; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Pál Csáky 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. víta skutočnosť, že v roku 2015 sa skrátil 

čas spracúvania petícií, no trvá na tom, že 

pre sekretariát Výboru pre petície je 

potrebné čo najskôr zabezpečiť viac 

technických zdrojov a personálu, aby sa 

zaistilo dôkladné skúmanie a ďalšie 

skrátenie času spracúvania petícií pri 

súčasnom zaručení kvality ich 

spracovania; 

7. víta skutočnosť, že v roku 2015 sa skrátil 

čas spracúvania petícií, no trvá na tom, že 

pre sekretariát Výboru pre petície je 

potrebné čo najskôr zabezpečiť viac 

technických zdrojov; vyzýva na 

digitalizáciu spracovávania petícií, najmä 

zavedením nových informačných a 

komunikačných technológií na 

zabezpečenie účinného a včasného 

spracovania a optimálneho využívania 

existujúcich ľudských zdrojov a zároveň 

zachovania práva občanov predkladať 

petície tradične poštou; 

Or. en 

 

 


