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7.12.2016 A8-0366/16 

Pozměňovací návrh  16 

Cecilia Wikström 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vítá skutečnost, že se v roce 2015 

zkrátila doba nutná pro vyřízení petic, 

domnívá se však, že pokud má být 

zajištěno řádné zkoumání a ještě rychlejší 

vyřizování petic, je nutné sekretariátu 

petičního výboru co nejrychleji poskytnout 

více technických prostředků a 

zaměstnanců; 

7. vítá skutečnost, že se v roce 2015 

výrazně zkrátila doba nutná pro vyřízení 

petic, že při přijímání, vyřizování a 

zpracování petic již nedochází k žádným 

prodlevám a že má sekretariát Petičního 

výboru při zpracování došlých petic k 

dispozici aktuální informace, domnívá se 

však, že pokud má být zajištěno řádné 

zkoumání a ještě rychlejší vyřizování petic, 

je nutné sekretariátu Petičního výboru co 

nejrychleji poskytnout více technických 

prostředků a zaměstnanců; 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.12.2016 A8-0366/17 

Pozměňovací návrh  17 

Cecilia Wikström 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že Komise se do petičního 

postupu zapojuje, nese svou odpovědnost a 

na nové petice, které jí Parlament 

předkládá, odpovídá v co nejkratší lhůtě; 

zdůrazňuje, že odpovědi Komise bývají 

podrobné a zahrnují petice, které jsou v její 

pravomoci; připomíná však, že Komise ve 

svých odpovědích na petice, u nichž se 

žádá o revizi kvůli změně jejich stavu nebo 

souvislostí, v řadě případů neposkytuje 

nové informace; vyjadřuje politování nad 

tím, že se Komise někdy zaměřuje zejména 

na procedurální aspekty a nezabývá se 

podstatou problému; připomíná Komisi, že 

petice, které poukazují na možné 

porušování právních předpisů EU, mohou 

být uzavřeny jedině poté, co byla 

provedena řádná analýza; poukazuje na 

závazek Komise, pokud jde o vysílání 

všeobecně způsobilých úředníků na schůze 

Petičního výboru, neboť když Komisi při 

rozpravách zastupují nejvýše postavení 

úředníci, je kvalita celkového vyřizování 

petic vyšší; lituje skutečnosti, že se 

odpovědi Komise na schůzích výboru 

obecně omezují na obsah oficiální 

odpovědi, která byla zaslána výboru, a 

neposkytují nové či relevantní informace, 

které by umožnily vznesené otázky vyřešit; 

konstatuje, že písemné odpovědi i 

vysvětlení poskytnutá během ústních 

9. vítá skutečnost, že Komise se do 

petičního postupu zapojuje, nese svou 

odpovědnost a na nové petice, které jí 

Parlament předkládá, odpovídá v co 

nejkratší lhůtě; zdůrazňuje, že odpovědi 

Komise bývají podrobné a zahrnují petice, 

které jsou v její pravomoci; připomíná 

však, že Komise ve svých odpovědích na 

petice, u nichž se žádá o revizi kvůli změně 

jejich stavu nebo souvislostí, v řadě 

případů neposkytuje nové informace; 

vyjadřuje politování nad tím, že se Komise 

někdy zaměřuje zejména na procedurální 

aspekty a nezabývá se podstatou problému; 

připomíná Komisi, že petice, které 

poukazují na možné porušování právních 

předpisů EU, mohou být uzavřeny jedině 

poté, co byla provedena řádná analýza; vítá 

závazek Komise, pokud jde o vysílání 

všeobecně způsobilých úředníků na schůze 

Petičního výboru, neboť když Komisi při 

rozpravách zastupují nejvýše postavení 

úředníci, je kvalita celkového vyřizování 

petic vyšší; lituje skutečnosti, že se 

odpovědi Komise na schůzích výboru 

obecně omezují na obsah oficiální 

odpovědi, která byla zaslána výboru, a 

neposkytují nové či relevantní informace, 

které by umožnily vznesené otázky vyřešit; 

vítá skutečnost, že písemné odpovědi i 

vysvětlení poskytnutá během ústních 
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rozprav pořádaných Petičním výborem se 

velmi vážně zohledňují; 

rozprav pořádaných Petičním výborem se 

velmi vážně zohledňují; 

Or. en 

 

 


