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7.12.2016 A8-0366/16 

Predlog spremembe  16 

Cecilia Wikström 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je zadovoljen, da se je v letu 2015 

skrajšal čas obravnave peticij, vendar meni, 

da je treba sekretariatu Odbora za peticije 

nemudoma dodeliti več tehničnih in 

kadrovskih virov, da bi zagotovili skrbno 

in kakovostno obravnavo peticij v še 

krajšem času; 

7. je zadovoljen, da se je v letu 2015 

bistveno skrajšal čas obravnave peticij in 

da ni več zamud pri sprejemanju, obdelavi 

ali obravnavi peticij, tajništvo Odbora za 

peticije pa je na tekočem o obravnavi 

prejetih peticij, vendar meni, da je treba 

tajništvu Odbora za peticije nemudoma 

dodeliti več tehničnih sredstev in 

kadrovskih virov, da bi zagotovili skrbno 

in kakovostno obravnavo peticij v še 

krajšem času; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Predlog spremembe  17 

Cecilia Wikström 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015 

2016/2146(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da si Komisija prizadeva in 

sodeluje v postopku obravnave peticij ter 

na nove peticije, ki jih posreduje 

Parlament, odgovarja v najkrajšem 

možnem času; ugotavlja, da so odgovori 

Komisije večinoma podrobni in zajemajo 

peticije, ki so v njeni pristojnosti; vendar 

opozarja, da Komisija v odgovorih na 

peticije, v zvezi s katerimi je zaprošena za 

pregled zaradi spremembe statusa ali 

okvira peticij, pogosto ne doda novih 

informacij; obžaluje primere, ko se 

Komisija osredotoča predvsem na 

postopkovne vidike in ne posega v bistvo 

vprašanja; želi opomniti Komisijo, da se 

lahko peticije, v katerih vlagatelji 

opozarjajo na morebitne kršitve 

zakonodaje EU, zaključijo šele po ustrezni 

analizi; ugotavlja, da Komisija na seje 

Odbora za peticije pošilja na splošno 

pristojne uradnike, saj je kakovost splošne 

obravnave peticij večja, če na razpravah 

Komisijo zastopajo najvišji uradniki; 

obžaluje, da se Komisija v odgovorih, ki 

jih poda na sejah odborov, na splošno 

omejuje na vsebino uradnega odgovora, ki 

ga pošlje odboru, in ne prispeva novih ali 

relevantnih informacij, s katerimi bi 

omogočila rešitev obravnavanih vprašanj; 

ugotavlja, da se pisni odgovori resno 

upoštevajo, kot tudi pojasnitve, podane na 

9. pozdravlja prizadevanja in sodelovanje 

Komisije v postopku obravnave peticij ter 

na nove peticije, ki jih posreduje 

Parlament, odgovarja v najkrajšem 

možnem času; ugotavlja, da so odgovori 

Komisije večinoma podrobni in zajemajo 

peticije, ki so v njeni pristojnosti; vendar 

opozarja, da Komisija v odgovorih na 

peticije, v zvezi s katerimi je zaprošena za 

pregled zaradi spremembe statusa ali 

okvira peticij, pogosto ne doda novih 

informacij; obžaluje primere, ko se 

Komisija osredotoča predvsem na 

postopkovne vidike in ne posega v bistvo 

vprašanja; želi opomniti Komisijo, da se 

lahko peticije, v katerih vlagatelji 

opozarjajo na morebitne kršitve 

zakonodaje EU, zaključijo šele po ustrezni 

analizi; pozdravlja prizadevanja Komisije, 

da na seje Odbora za peticije pošilja na 

splošno pristojne uradnike, saj je kakovost 

splošne obravnave peticij večja, če na 

razpravah Komisijo zastopajo najvišji 

uradniki; obžaluje, da se Komisija v 

odgovorih, ki jih poda na sejah odborov, na 

splošno omejuje na vsebino uradnega 

odgovora, ki ga pošlje odboru, in ne 

prispeva novih ali relevantnih informacij, s 

katerimi bi omogočila rešitev obravnavanih 

vprašanj; pozdravlja resno upoštevanje 

pisnih odgovorov, kot tudi pojasnitev, 
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ustnih razpravah Odbora za peticije; podanih na ustnih razpravah Odbora za 

peticije; 

Or. en 

 

 


