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7.12.2016 A8-0366/16 

Изменение  16 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства факта, че през 2015 г. 

времето за разглеждане на петиции е 

намаляло, но въпреки това подчертава, 

че на секретариата на комисията по 

петиции трябва незабавно да се 

осигурят повече технически и човешки 

ресурси, за да се гарантира надлежно 

разглеждане и допълнително 

намаляване на срока за обработка на 

петициите, като същевременно се 

осигурява качеството на тази обработка; 

7. приветства факта, че през 2015 г. 

времето за разглеждане на петиции 

значително е намаляло и че вече няма 

забавяне при приемането, 

обработването или разглеждането на 

петиции, като секретариатът на 

комисията по петиции навременно 

обработва получените петиции, но 

въпреки това подчертава, че на 

секретариата на комисията по петиции 

трябва незабавно да се осигурят повече 

технически и човешки ресурси, за да се 

гарантира надлежно разглеждане и 

допълнително намаляване на срока за 

обработка на петициите, като 

същевременно се осигурява качеството 

на тази обработка; 

Or. en 



 

AM\1112136BG.docx  PE596.602v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2016 A8-0366/17 

Изменение  17 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. отбелязва, че Комисията участва в 

процеса на разглеждане на петициите и 

се ангажира с него и че отговаря във 

възможно най-кратки срокове по новите 

петиции, изпратени ѝ от Парламента; 

посочва, че отговорите на Комисията 

обикновено са подробни и обхващат 

петициите, които са от нейната 

компетентност; въпреки това припомня, 

че в много случаи Комисията не 

предоставя нови елементи в отговорите 

на петициите, за които се изисква 

преразглеждане поради промени на 

положението и контекста на петициите; 

изразява съжаление за случаите, когато 

Комисията се концентрира основно 

върху процедурните аспекти и не 

навлиза в същината на въпроса; 

припомня на Комисията, че 

разглеждането на петиции, които 

повдигат въпроси за възможно 

нарушаване на правото на ЕС, може да 

бъде приключено само след 

извършването на съответен анализ; 

посочва ангажимента на Комисията да 

изпраща като цяло компетентни 

служители на заседанията на комисията 

по петиции, тъй като качеството на 

цялостното разглеждане на петициите се 

повишава, когато Комисията се 

представлява в обсъжданията от 

9. приветства факта, че Комисията 

участва в процеса на разглеждане на 

петициите и се ангажира с него и че 

отговаря във възможно най-кратки 

срокове по новите петиции, изпратени ѝ 

от Парламента; посочва, че отговорите 

на Комисията обикновено са подробни и 

обхващат петициите, които са от 

нейната компетентност; въпреки това 

припомня, че в много случаи Комисията 

не предоставя нови елементи в 

отговорите на петициите, за които се 

изисква преразглеждане поради 

промени на положението и контекста на 

петициите; изразява съжаление за 

случаите, когато Комисията се 

концентрира основно върху 

процедурните аспекти и не навлиза в 

същината на въпроса; припомня на 

Комисията, че разглеждането на 

петиции, които повдигат въпроси за 

възможно нарушаване на правото на ЕС, 

може да бъде приключено само след 

извършването на съответен анализ; 

приветства ангажимента на Комисията 

да изпраща като цяло компетентни 

служители на заседанията на комисията 

по петиции, тъй като качеството на 

цялостното разглеждане на петициите се 

повишава, когато Комисията се 

представлява в обсъжданията от 
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възможно най-високопоставени 

длъжностни лица; изразява съжаление, 

че по време на заседанията на 

комисията по петиции отговорите на 

Комисията обикновено се ограничават 

до съдържанието на изпратения на 

комисията по петиции официален 

отговор и не предоставят никаква нова 

или релевантна информация за 

разрешаване на повдигнатите въпроси; 

отбелязва, че на писмените отговори се 

обръща сериозно внимание, както и на 

обясненията по време на устните 

разисквания в комисията по петиции; 

възможно най-високопоставени 

длъжностни лица; изразява съжаление, 

че по време на заседанията на 

комисията по петиции отговорите на 

Комисията обикновено се ограничават 

до съдържанието на изпратения на 

комисията по петиции официален 

отговор и не предоставят никаква нова 

или релевантна информация за 

разрешаване на повдигнатите въпроси; 

приветства факта, че на писмените 

отговори се обръща сериозно внимание, 

както и на обясненията по време на 

устните разисквания в комисията по 

петиции; 

Or. en 

 

 


