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7. väljendab heameelt, et 2015. aastal 

lühendati petitsioonide menetlemise aega, 

kuid toonitab siiski, et petitsioonikomisjoni 

sekretariaat vajab kiiresti rohkem tehnilisi 

ressursse ja töötajaid, et tagada 

petitsioonide hoolikas läbivaatamine ja 

lühendada menetlemise aega, kindlustades 

samas nende kvaliteetse käsitlemise; 

7. väljendab heameelt, et 2015. aastal 

lühendati märkimisväärselt petitsioonide 

menetlemise aega ja et petitsioonide 

vastuvõtmisel, menetlemisel ja 

käsitlemisel ei esine enam viivitusi ning 

petitsioonikomisjoni sekretariaat on 

esitatud petitsioonide käsitlemisega järjel, 

kuid toonitab siiski, et petitsioonikomisjoni 

sekretariaat vajab kiiresti rohkem tehnilisi 

ressursse ja töötajaid, et tagada 

petitsioonide hoolikas läbivaatamine ja 

lühendada menetlemise aega, kindlustades 

samas nende kvaliteetse käsitlemise; 

Or. en 
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9. märgib, et Euroopa Komisjon on 

petitsiooniprotsessi kaasatud ja võtnud 

endale sellega seoses kohustused ning 

vastab võimalikult kiiresti talle parlamendi 

poolt saadetavatele uutele petitsioonidele; 

märgib, et Euroopa Komisjoni vastused on 

üldjuhul üksikasjalikud ja puudutavad tema 

pädevusvaldkonnas olevaid petitsioone; 

tuletab siiski meelde, et Euroopa Komisjon 

ei lisa paljudel juhtudel vastustesse uusi 

elemente, kui tegemist on petitsioonidega, 

mis on vaja läbi vaadata staatuses või 

kontekstis toimunud muutuste tõttu; peab 

kahetsusväärseks neid juhtumeid, kus 

Euroopa Komisjon keskendub peamiselt 

menetluslikele aspektidele ja ei süvene 

küsimuse sisusse; tuletab Euroopa 

Komisjonile meelde, et selliste 

petitsioonide käsitlemise, milles on 

viidatud ELi õiguse võimalikule 

rikkumisele, võib lõpetada alles pärast 

nende piisavat analüüsimist; juhib 

tähelepanu Euroopa Komisjoni võetud 

kohustusele saata petitsioonikomisjoni 

koosolekutele üldist pädevust omavaid 

ametnikke, kuna petitsioonide käsitlemise 

üldine kvaliteet paraneb, kui Euroopa 

Komisjoni esindavad aruteludes 

võimalikult kõrge tasandi ametnikud; 

väljendab kahetsust, et 

petitsioonikomisjoni koosolekutel 

9. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

Euroopa Komisjon on petitsiooniprotsessi 

kaasatud ja võtnud endale sellega seoses 

kohustused ning vastab võimalikult kiiresti 

talle parlamendi poolt saadetavatele uutele 

petitsioonidele; märgib, et Euroopa 

Komisjoni vastused on üldjuhul 

üksikasjalikud ja puudutavad tema 

pädevusvaldkonnas olevaid petitsioone; 

tuletab siiski meelde, et Euroopa Komisjon 

ei lisa paljudel juhtudel vastustesse uusi 

elemente, kui tegemist on petitsioonidega, 

mis on vaja läbi vaadata staatuses või 

kontekstis toimunud muutuste tõttu; peab 

kahetsusväärseks neid juhtumeid, kus 

Euroopa Komisjon keskendub peamiselt 

menetluslikele aspektidele ja ei süvene 

küsimuse sisusse; tuletab Euroopa 

Komisjonile meelde, et selliste 

petitsioonide käsitlemise, milles on 

viidatud ELi õiguse võimalikule 

rikkumisele, võib lõpetada alles pärast 

nende piisavat analüüsimist; väljendab 

heameelt Euroopa Komisjoni võetud 

kohustuse üle saata petitsioonikomisjoni 

koosolekutele üldist pädevust omavaid 

ametnikke, kuna petitsioonide käsitlemise 

üldine kvaliteet paraneb, kui Euroopa 

Komisjoni esindavad aruteludes 

võimalikult kõrge tasandi ametnikud; 

väljendab kahetsust, et 
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piirduvad Euroopa Komisjoni vastused 

enamasti petitsioonikomisjonile saadetud 

ametliku vastuse sisuga ega paku uut või 

asjakojast teavet, mis võimaldaks 

tõstatatud küsimusi lahendada; märgib, et 

kirjalikke vastuseid võetakse tõsiselt 

arvesse ja neid selgitatakse 

petitsioonikomisjoni korraldatavatel 

suulistel aruteludel; 

petitsioonikomisjoni koosolekutel 

piirduvad Euroopa Komisjoni vastused 

enamasti petitsioonikomisjonile saadetud 

ametliku vastuse sisuga ega paku uut või 

asjakojast teavet, mis võimaldaks 

tõstatatud küsimusi lahendada; väljendab 

heameelt asjaolu üle, et kirjalikke 

vastuseid võetakse tõsiselt arvesse ja neid 

selgitatakse petitsioonikomisjoni 

korraldatavatel suulistel aruteludel; 

Or. en 

 

 


