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7.12.2016 A8-0366/16 

Poprawka  16 

Cecilia Wikström 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

2015 r. skrócił się czas rozpatrywania 

petycji, utrzymuje jednak, że sekretariat 

Komisji Petycji potrzebuje natychmiast 

większych zasobów technicznych i 

ludzkich, by zagwarantować staranne 

zbadanie i jeszcze szybsze rozpatrywanie 

petycji, a jednocześnie zapewnić jakość ich 

przetwarzania; 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

2015 r. znacznie skrócił się czas 

rozpatrywania petycji oraz że nie ma już 

żadnych opóźnień w przyjmowaniu, 

rozpatrywaniu i przetwarzaniu petycji, a 

sekretariat Komisji Petycji na bieżąco 

przetwarza wpływające petycje, utrzymuje 

jednak, że sekretariat Komisji Petycji 

potrzebuje natychmiast większych 

zasobów technicznych i ludzkich, by 

zagwarantować staranne zbadanie i jeszcze 

szybsze rozpatrywanie petycji, a 

jednocześnie zapewnić jakość ich 

przetwarzania; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Poprawka  17 

Cecilia Wikström 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. 

2016/2146(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. stwierdza, że Komisja jest 

zaangażowana w procedurę petycji i 

podejmuje zobowiązania z nią związane 

oraz odpowiada w jak najkrótszym czasie 

na kolejne petycje przesyłane przez 

Parlament; zauważa, że odpowiedzi 

Komisji są zazwyczaj szczegółowe i 

dotyczą petycji należących do jej 

właściwości; przypomina jednak, że w 

wielu przypadkach Komisja nie 

przedstawia nowych informacji w 

odpowiedzi na petycje, w odniesieniu do 

których proszona jest o uzupełnienie w 

związku ze zmianą sytuacji i kontekstu 

opisanego w petycjach; wyraża ubolewanie 

z powodu przypadków, w których Komisja 

koncentruje się głównie na aspektach 

proceduralnych i nie bada istoty sprawy; 

przypomina Komisji, że petycje, w których 

zgłaszane jest potencjalne naruszenie 

prawa Unii, mogą zostać zamknięte 

dopiero po przeprowadzeniu ich 

odpowiedniej analizy; wskazuje na 

zobowiązanie Komisji do wysyłania na 

posiedzenia Komisji Petycji zasadniczo 

kompetentnych w danej sprawie 

urzędników, ponieważ jakość ogólnego 

rozpatrywania petycji wzrasta, jeżeli 

podczas debat Komisję reprezentują 

najwyżsi rangą dostępni urzędnicy; 

ubolewa, że w czasie posiedzeń komisji 

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Komisja jest zaangażowana w procedurę 

petycji i podejmuje zobowiązania z nią 

związane oraz odpowiada w jak 

najkrótszym czasie na kolejne petycje 

przesyłane przez Parlament; zauważa, że 

odpowiedzi Komisji są zazwyczaj 

szczegółowe i dotyczą petycji należących 

do jej właściwości; przypomina jednak, że 

w wielu przypadkach Komisja nie 

przedstawia nowych informacji w 

odpowiedzi na petycje, w odniesieniu do 

których proszona jest o uzupełnienie w 

związku ze zmianą sytuacji i kontekstu 

opisanego w petycjach; wyraża ubolewanie 

z powodu przypadków, w których Komisja 

koncentruje się głównie na aspektach 

proceduralnych i nie bada istoty sprawy; 

przypomina Komisji, że petycje, w których 

zgłaszane jest potencjalne naruszenie 

prawa Unii, mogą zostać zamknięte 

dopiero po przeprowadzeniu ich 

odpowiedniej analizy; z zadowoleniem 

przyjmuje zobowiązanie Komisji do 

wysyłania na posiedzenia Komisji Petycji 

zasadniczo kompetentnych w danej 

sprawie urzędników, ponieważ jakość 

ogólnego rozpatrywania petycji wzrasta, 

jeżeli podczas debat Komisję reprezentują 

najwyżsi rangą dostępni urzędnicy; 

ubolewa, że w czasie posiedzeń komisji 
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odpowiedzi Komisji najczęściej 

ograniczają się do treści oficjalnej 

odpowiedzi wysłanej komisji i nie wnoszą 

żadnych nowych czy istotnych informacji, 

które pozwoliłyby rozwiązać 

przedstawione problemy; stwierdza, że 

odpowiedzi pisemne są należycie 

uwzględniane, tak jak i wyjaśnienia 

podczas debat ustnych prowadzonych 

przez Komisję Petycji; 

odpowiedzi Komisji najczęściej 

ograniczają się do treści oficjalnej 

odpowiedzi wysłanej komisji i nie wnoszą 

żadnych nowych czy istotnych informacji, 

które pozwoliłyby rozwiązać 

przedstawione problemy; z zadowoleniem 

przyjmuje fakt, że odpowiedzi pisemne są 

należycie uwzględniane, tak jak i 

wyjaśnienia podczas debat ustnych 

prowadzonych przez Komisję Petycji; 

Or. en 

 

 


