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7.12.2016 A8-0366/16 

Pakeitimas 16 

 Cecilia Wikström  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. džiaugiasi, kad 2015 m. sutrumpėjo 

peticijų nagrinėjimo laikas, tačiau teigia, 

kad Peticijų komiteto sekretoriatui skubiai 

reikia skirti daugiau techninių išteklių ir 

personalo siekiant užtikrinti tinkamą 

peticijų nagrinėjimą ir dar trumpesnį 

peticijų tvarkymo laikotarpį, kartu 

užtikrinant tvarkymo kokybę; 

7. džiaugiasi, kad 2015 m. smarkiai 

sutrumpėjo peticijų nagrinėjimo laikas ir 

kad daugiau nevėluojama priimant, 

tvarkant ar nagrinėjant peticijas, o 

Peticijų komiteto sekretoriatas 

šiuolaikiškai tvarko gautas peticijas, 

tačiau teigia, kad Peticijų komiteto 

sekretoriatui skubiai reikia skirti daugiau 

techninių išteklių ir personalo siekiant 

užtikrinti tinkamą peticijų nagrinėjimą ir 

dar trumpesnį peticijų tvarkymo laikotarpį, 

kartu užtikrinant tvarkymo kokybę; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Pakeitimas 17 

 Cecilia Wikström  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pažymi, kad Komisija dalyvauja 

peticijos tvarkymo procese ir prisiima 

atitinkamus įsipareigojimus, taip pat per 

kuo trumpesnį laiką atsako į naujas 

Parlamento atsiųstas peticijas; pažymi, kad 

Komisijos atsakymai paprastai yra išsamūs 

ir apima peticijas, priklausančias jos 

kompetencijai; vis dėlto primena, kad 

daugeliu atvejų Komisija, atsakydama į 

peticijas, kurias prašoma peržiūrėti 

pasikeitus jų statusui ir kontekstui, 

nepateikia naujų detalių; apgailestauja dėl 

tų atvejų, kai Peticijų komitetas sutelkia 

dėmesį į procedūrinius aspektus ir 

nesigilina į klausimo esmę; primena 

Komisijai, kad peticijos, kuriose 

atkreipiamas dėmesys į galimus ES teisės 

aktų pažeidimus, gali būti baigtos nagrinėti 

tik atlikus išsamią analizę; atkreipia 

dėmesį į tai, kad Komisija į Peticijų 

komiteto posėdžius stengiasi siųsti 

pareigūnus, kurie paprastai yra 

kompetentingi, nes apskritai peticijų 

nagrinėjimo kokybė pagerėja, kai 

Komisijai diskusijose atstovauja 

aukščiausio rango pareigūnai, kurie gali 

atvykti; apgailestauja, kad vykstant Peticijų 

komiteto posėdžiams Komisijos atstovų 

atsakymai paprastai apsiriboja komitetui 

pateikto oficialaus atsakymo turiniu, o 

Komisijos pareigūnai nepateikia jokios 

9. teigiamai vertina tai, kad Komisija 

dalyvauja peticijos tvarkymo procese ir 

prisiima atitinkamus įsipareigojimus, taip 

pat per kuo trumpesnį laiką atsako į naujas 

Parlamento atsiųstas peticijas; pažymi, kad 

Komisijos atsakymai paprastai yra išsamūs 

ir apima peticijas, priklausančias jos 

kompetencijai; vis dėlto primena, kad 

daugeliu atvejų Komisija, atsakydama į 

peticijas, kurias prašoma peržiūrėti 

pasikeitus jų statusui ir kontekstui, 

nepateikia naujų detalių; apgailestauja dėl 

tų atvejų, kai Peticijų komitetas sutelkia 

dėmesį į procedūrinius aspektus ir 

nesigilina į klausimo esmę; primena 

Komisijai, kad peticijos, kuriose 

atkreipiamas dėmesys į galimus ES teisės 

aktų pažeidimus, gali būti baigtos nagrinėti 

tik atlikus išsamią analizę; teigiamai 

vertina tai, kad Komisija į Peticijų 

komiteto posėdžius stengiasi siųsti 

pareigūnus, kurie paprastai yra 

kompetentingi, nes apskritai peticijų 

nagrinėjimo kokybė pagerėja, kai 

Komisijai diskusijose atstovauja 

aukščiausio rango pareigūnai, kurie gali 

atvykti; apgailestauja, kad vykstant Peticijų 

komiteto posėdžiams Komisijos atstovų 

atsakymai paprastai apsiriboja komitetui 

pateikto oficialaus atsakymo turiniu, o 

Komisijos pareigūnai nepateikia jokios 
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naujos ar svarbios informacijos, kuri 

padėtų išspręsti pateiktus klausimus; 

pažymi, kad rimtai atsižvelgiama į 

rašytinius atsakymus ir paaiškinimus, 

pateiktus vykstant Peticijos komiteto 

rengiamoms diskusijoms; 

naujos ar svarbios informacijos, kuri 

padėtų išspręsti pateiktus klausimus; 

teigiamai vertina tai, kad rimtai 

atsižvelgiama į rašytinius atsakymus ir 

paaiškinimus, pateiktus vykstant Peticijos 

komiteto rengiamoms diskusijoms; 

Or. en 

 

 


