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7.12.2016 A8-0366/16 

Amendamentul  16 

Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. salută faptul că, în 2015, s-a redus 

timpul de soluționare a petițiilor, dar 

consideră totuși că, pentru a se asigura 

examinarea atentă a petițiilor și tratarea 

acestora într-un timp mai scurt și la un 

nivel de înaltă calitate, sunt necesare urgent 

mai multe resurse tehnice și umane în 

cadrul secretariatului Comisiei pentru 

petiții; 

7. salută faptul că, în 2015, s-a redus 

semnificativ timpul de soluționare a 

petițiilor și că nu se mai înregistrează 

întârzieri la admiterea, prelucrarea sau 

tratarea petițiilor, secretariatul Comisiei 

pentru petiții fiind la zi cu tratarea 

petițiilor primite, dar consideră totuși că, 

pentru a se asigura examinarea atentă a 

petițiilor și tratarea acestora într-un timp 

mai scurt și la un nivel de înaltă calitate, 

sunt necesare urgent mai multe resurse 

tehnice și umane în cadrul secretariatului 

Comisiei pentru petiții; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Amendamentul  17 

Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. constată faptul că Comisia este 

implicată și angajată în procesul de tratare 

a petițiilor și răspunde cât mai prompt 

noilor petiții ce îi sunt transmise de către 

Parlament; subliniază că răspunsurile 

Comisiei sunt adesea detaliate și acoperă 

toate petițiile care intră în domeniul său de 

competență; cu toate acestea, subliniază că, 

în multe cazuri, Comisia nu furnizează 

elemente noi în răspunsurile la petițiile în 

cazul cărora se solicită reexaminarea ca 

urmare a faptului că a avut loc o 

modificare a situației și contextului 

petițiilor respective; regretă ocaziile în care 

Comisia se concentrează cu precădere 

asupra aspectelor procedurale și nu intră în 

fondul problemei; reamintește Comisiei că 

petițiile care prezintă o potențială încălcare 

a dreptului UE pot fi soluționate doar după 

ce a fost încheiată analiza lor 

corespunzătoare; ia act de angajamentul 

Comisiei de a trimite la reuniunile 

Comisiei pentru petiții funcționari în 

general competenți, deoarece calitatea 

tratării generale a petițiilor crește atunci 

când Comisia este reprezentată în cadrul 

dezbaterilor de funcționarii de cel mai înalt 

rang disponibili; regretă faptul că, în cadrul 

reuniunilor comisiei, răspunsurile Comisiei 

se limitează, în general, la conținutul 

răspunsului oficial transmis comisiei și nu 

9. salută faptul că Comisia este implicată 

și angajată în procesul de tratare a petițiilor 

și răspunde cât mai prompt noilor petiții ce 

îi sunt transmise de către Parlament; 

subliniază că răspunsurile Comisiei sunt 

adesea detaliate și acoperă toate petițiile 

care intră în domeniul său de competență; 

cu toate acestea, subliniază că, în multe 

cazuri, Comisia nu furnizează elemente noi 

în răspunsurile la petițiile în cazul cărora se 

solicită reexaminarea ca urmare a faptului 

că a avut loc o modificare a situației și 

contextului petițiilor respective; regretă 

ocaziile în care Comisia se concentrează cu 

precădere asupra aspectelor procedurale și 

nu intră în fondul problemei; reamintește 

Comisiei că petițiile care prezintă o 

potențială încălcare a dreptului UE pot fi 

soluționate doar după ce a fost încheiată 

analiza lor corespunzătoare; salută 

angajamentul Comisiei de a trimite la 

reuniunile Comisiei pentru petiții 

funcționari în general competenți, deoarece 

calitatea tratării generale a petițiilor crește 

atunci când Comisia este reprezentată în 

cadrul dezbaterilor de funcționarii de cel 

mai înalt rang disponibili; regretă faptul că, 

în cadrul reuniunilor comisiei, răspunsurile 

Comisiei se limitează, în general, la 

conținutul răspunsului oficial transmis 

comisiei și nu aduc informații noi sau 
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aduc informații noi sau pertinente, care să 

contribuie la soluționarea chestiunilor în 

discuție; constată că răspunsurile scrise și 

explicațiile furnizate pe parcursul 

dezbaterilor orale din cadrul Comisiei 

pentru petiții sunt luate în considerare în 

mod serios; 

pertinente, care să contribuie la 

soluționarea chestiunilor în discuție; salută 

faptul că răspunsurile scrise și explicațiile 

furnizate pe parcursul dezbaterilor orale 

din cadrul Comisiei pentru petiții sunt luate 

în considerare în mod serios; 

Or. en 

 

 


