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7.12.2016 A8-0366/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosti Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. víta skutočnosť, že v roku 2015 sa skrátil 

čas spracúvania petícií, no trvá na tom, že 

pre sekretariát Výboru pre petície je 

potrebné čo najskôr zabezpečiť viac 

technických zdrojov a personálu, aby sa 

zaistilo dôkladné skúmanie a ďalšie 

skrátenie času spracúvania petícií pri 

súčasnom zaručení kvality ich spracovania; 

7. víta skutočnosť, že v roku 2015 sa 

výrazne skrátil čas spracúvania petícií a že 

už nedochádza k žiadnym omeškaniam pri 

prijímaní, spracúvaní alebo vybavovaní 

petícií, pričom sekretariát Výboru pre 

petície v aktuálnom čase vybavuje 

doručené petície, no trvá na tom, že pre 

sekretariát Výboru pre petície je potrebné 

čo najskôr zabezpečiť viac technických 

zdrojov a personálu, aby sa zaistilo 

dôkladné skúmanie a ďalšie skrátenie času 

spracúvania petícií pri súčasnom zaručení 

kvality ich spracovania; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosti Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že Komisia sa podieľa a 

zúčastňuje na petičnom procese a čo 

najrýchlejšie reaguje na nové petície, ktoré 

jej zasiela Parlament; poznamenáva, že 

odpovede Komisie zvyknú byť podrobné a 

vzťahujú sa na petície, ktoré patria do jej 

právomoci; pripomína však, že Komisia v 

mnohých prípadoch neposkytuje žiadne 

nové informácie vo svojich odpovediach na 

petície, v súvislosti s ktorými sa požaduje 

revízia z dôvodu zmeny ich stavu a 

kontextu; vyjadruje poľutovanie nad 

prípadmi, keď sa Komisia zameriava 

predovšetkým na procesné aspekty a 

nezaoberá sa podstatou problému; 

pripomína Komisii, že petície, ktoré 

upozorňujú na potenciálne porušenie práva 

EÚ, možno uzavrieť až po vypracovaní 

riadnej analýzy; poukazuje na záväzok 

Komisie, pokiaľ ide o vysielanie všeobecne 

príslušných úradníkov na schôdze Výboru 

pre petície, pretože kvalita celkového 

spracovávania petícií sa zvyšuje, keď 

Komisiu v diskusii zastupujú najvyššie 

postavení úradníci, ktorí sú k dispozícii; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

odpovede Komisie na schôdzach výboru sa 

vo všeobecnosti obmedzujú na obsah 

oficiálnej odpovede, ktorá bola zaslaná 

výboru, a neprinášajú žiadne nové ani 

relevantné informácie, ktoré by umožnili 

9. víta skutočnosť, že Komisia sa podieľa 

a zúčastňuje na petičnom procese a čo 

najrýchlejšie reaguje na nové petície, ktoré 

jej zasiela Parlament; poznamenáva, že 

odpovede Komisie zvyknú byť podrobné a 

vzťahujú sa na petície, ktoré patria do jej 

právomoci; pripomína však, že Komisia v 

mnohých prípadoch neposkytuje žiadne 

nové informácie vo svojich odpovediach na 

petície, v súvislosti s ktorými sa požaduje 

revízia z dôvodu zmeny ich stavu a 

kontextu; vyjadruje poľutovanie nad 

prípadmi, keď sa Komisia zameriava 

predovšetkým na procesné aspekty a 

nezaoberá sa podstatou problému; 

pripomína Komisii, že petície, ktoré 

upozorňujú na potenciálne porušenie práva 

EÚ, možno uzavrieť až po vypracovaní 

riadnej analýzy; víta záväzok Komisie, 

pokiaľ ide o vysielanie všeobecne 

príslušných úradníkov na schôdze Výboru 

pre petície, pretože kvalita celkového 

spracovávania petícií sa zvyšuje, keď 

Komisiu v diskusii zastupujú najvyššie 

postavení úradníci, ktorí sú k dispozícii; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

odpovede Komisie na schôdzach výboru sa 

vo všeobecnosti obmedzujú na obsah 

oficiálnej odpovede, ktorá bola zaslaná 

výboru, a neprinášajú žiadne nové ani 

relevantné informácie, ktoré by umožnili 
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vyriešiť nastolené otázky; konštatuje, že 

písomné odpovede i vysvetlenia 

poskytnuté počas ústnych diskusií vo 

Výbore pre petície sa veľmi vážne 

zohľadňujú; 

vyriešiť nastolené otázky; víta skutočnosť, 

že písomné odpovede i vysvetlenia 

poskytnuté počas ústnych diskusií vo 

Výbore pre petície sa veľmi vážne 

zohľadňujú; 

Or. en 

 

 


