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7.12.2016 A8-0366/16 

Módosítás  16 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. üdvözli, hogy 2015-ben lerövidült a 

petíciók kezelésének időtartama, 

ugyanakkor fenntartja, hogy a petíciók 

alapos kivizsgálásának és még gyorsabb 

feldolgozásának garantálása és 

mindeközben a petíciók minőségi 

kezelésének  biztosítása érdekében 

haladéktalanul több technikai és emberi 

erőforrást kell biztosítani a Petíciós 

Bizottság titkársága számára; 

7. üdvözli, hogy 2015-ben jelentősen 

lerövidült a petíciók kezelésének 

időtartama, valamint hogy nincs többé 

késedelem a petíciók befogadása, 

feldolgozása vagy kezelése terén, ugyanis 

a Petíciós Bizottság titkársága naprakész 

a beérkezett petíciók kezelése tekintetében, 

ugyanakkor fenntartja, hogy a petíciók 

alapos kivizsgálásának és még gyorsabb 

feldolgozásának garantálása és 

mindeközben a petíciók minőségi 

kezelésének  biztosítása érdekében 

haladéktalanul több technikai és emberi 

erőforrást kell biztosítani a Petíciós 

Bizottság titkársága számára; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Módosítás  17 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. megállapítja, hogy a Bizottság részt 

vesz a petíciós folyamatban és elkötelezett 

mellette, továbbá a lehető legrövidebb időn 

belül válaszol a Parlament által a részére 

küldött új petíciókra; rámutat arra, hogy az 

Európai Bizottság részletes válaszokat ad, 

és valamennyi hatáskörébe tartozó 

petícióval foglalkozik; emlékeztet 

ugyanakkor arra, hogy a körülményeikben 

vagy hátterükben bekövetkezett változások 

miatt felülvizsgálat céljából a Bizottsághoz 

küldött petíciókra adott válaszában a 

Bizottság számos alkalommal nem ad 

hozzá új elemet; sajnálatosnak tartja azon 

eseteket, amikor a Bizottság alapvetően az 

eljárási szempontokra helyezi a hangsúlyt, 

és nem foglalkozik az ügy lényegi 

részével; emlékezteti a Bizottságot, hogy 

az uniós jog potenciális megsértését felvető 

petíciókat csak a megfelelő vizsgálat 

befejezését követően lehet lezárni; rámutat 

a Bizottság azon kötelezettségvállalására, 

hogy általánosságban illetékes 

tisztviselőket küldjön a Petíciós Bizottság 

üléseire, ugyanis összességében jobb 

minőségű a petíciók kezelése, amikor a 

lehető legmagasabb beosztású tisztviselők 

képviselik a Bizottságot a vitákon; sajnálja, 

hogy a Petíciós Bizottság ülésein az 

Európai Bizottság válaszai általában 

csupán a Petíciós Bizottságnak küldött 

9. üdvözli, hogy a Bizottság részt vesz a 

petíciós folyamatban és elkötelezett 

mellette, továbbá a lehető legrövidebb időn 

belül válaszol a Parlament által a részére 

küldött új petíciókra; rámutat arra, hogy az 

Európai Bizottság részletes válaszokat ad, 

és valamennyi hatáskörébe tartozó 

petícióval foglalkozik; emlékeztet 

ugyanakkor arra, hogy a körülményeikben 

vagy hátterükben bekövetkezett változások 

miatt felülvizsgálat céljából a Bizottsághoz 

küldött petíciókra adott válaszában a 

Bizottság számos alkalommal nem ad 

hozzá új elemet; sajnálatosnak tartja azon 

eseteket, amikor a Bizottság alapvetően az 

eljárási szempontokra helyezi a hangsúlyt, 

és nem foglalkozik az ügy lényegi 

részével; emlékezteti a Bizottságot, hogy 

az uniós jog potenciális megsértését felvető 

petíciókat csak a megfelelő vizsgálat 

befejezését követően lehet lezárni; üdvözli 

a Bizottság azon kötelezettségvállalását, 

hogy általánosságban illetékes 

tisztviselőket küldjön a Petíciós Bizottság 

üléseire, ugyanis összességében jobb 

minőségű a petíciók kezelése, amikor a 

lehető legmagasabb beosztású tisztviselők 

képviselik a Bizottságot a vitákon; sajnálja, 

hogy a Petíciós Bizottság ülésein az 

Európai Bizottság válaszai általában 

csupán a Petíciós Bizottságnak küldött 
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hivatalos válaszban leírtakra 

korlátozódnak, és nem szolgálnak olyan új 

vagy releváns információkkal, amelyek 

lehetővé tennék a felmerült kérdések 

megoldását; megállapítja, hogy az írásbeli 

válaszokat komolyan veszik, és a Petíciós 

Bizottság által rendezett szóbeli viták során 

magyarázatokat fűznek hozzájuk; 

hivatalos válaszban leírtakra 

korlátozódnak, és nem szolgálnak olyan új 

vagy releváns információkkal, amelyek 

lehetővé tennék a felmerült kérdések 

megoldását; üdvözli, hogy az írásbeli 

válaszokat komolyan veszik, és a Petíciós 

Bizottság által rendezett szóbeli viták során 

magyarázatokat fűznek hozzájuk; 

Or. en 

 

 


