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Módosítás 10
Jarosław Wałęsa
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. emlékeztet arra, hogy a parlamenti 
jelentésekhez kapcsolódóan a Petíciós 
Bizottság a petíciókban felvetett problémák 
széles köréről fogadott el véleményeket, 
többek között az uniós jog 2016. évi 
alkalmazásának ellenőrzéséről6, a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról7, az 
európai polgári kezdeményezésről8, az 
állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli 
szállítás közbeni védelméről szóló 
2005/1/EK rendeletre vonatkozó 
végrehajtási jelentésről9, az ombudsman 
feladatainak ellátására vonatkozó 
szabályokról és általános feltételekről 
szóló, 1994. március 9-i 94/262/EK, 
Euratom parlamenti határozat módosítására 
irányuló javaslatról10, valamint a Szerződés 
uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek 
végrehajtásáról11; hangsúlyozza, hogy e 
parlamenti ciklus kezdete óta a Petíciós 
Bizottság több véleményt adott ki a 
folyamatban lévő uniós jogalkotás 
szövegeiről;

16. emlékeztet arra, hogy a parlamenti 
jelentésekhez kapcsolódóan a Petíciós 
Bizottság a petíciókban felvetett problémák 
széles köréről fogadott el véleményeket, 
többek között az uniós jog 2016. évi 
alkalmazásának ellenőrzéséről6, a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról7, az 
európai polgári kezdeményezésről8, az 
állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli 
szállítás közbeni védelméről szóló 
2005/1/EK rendeletre vonatkozó 
végrehajtási jelentésről9, az ombudsman 
feladatainak ellátására vonatkozó 
szabályokról és általános feltételekről 
szóló, 1994. március 9-i 94/262/EK, 
Euratom parlamenti határozat módosítására 
irányuló javaslatról10, valamint a Szerződés 
uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek 
végrehajtásáról11; hangsúlyozza, hogy e 
parlamenti ciklus kezdete óta a Petíciós 
Bizottság több véleményt adott ki a 
folyamatban lévő uniós jogalkotás 
szövegeiről; kiemeli annak fontosságát, 
hogy a módosításokat indokolják, 
lehetőség szerint a polgárok petícióira 
történő közvetlen hivatkozással;

_________________
6 A 2018. március 21-én elfogadott 
vélemény.
7 A 2018. április 24-én elfogadott 

_________________
6 A 2018. március 21-én elfogadott 
vélemény.
7 A 2018. április 24-én elfogadott 
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vélemény.
8 A 2018. május 16-án elfogadott 
vélemény.
9 A 2018. október 9-én elfogadott 
vélemény.
10 A 2018. november 21-én elfogadott 
vélemény.
11 A 2018. november 21-én elfogadott 
vélemény.

vélemény.
8 A 2018. május 16-án elfogadott 
vélemény.
9 A 2018. október 9-én elfogadott 
vélemény.
10 A 2018. november 21-én elfogadott 
vélemény.
11 A 2018. november 21-én elfogadott 
vélemény.
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. meggyőződése, hogy a Petíciós 
Bizottság Titkársága a bizottság 
iránymutatásaival, és a petícióknak az 
Európai Parlament igazgatásán belüli 
életciklusával összhangban hatékony 
módon és körültekintő gondossággal kezeli 
a petíciókat; a legújabb technológiai 
fejlesztések feltérképezésével további 
innovációkat szorgalmaz a petíciók 
kezelése terén annak érdekében, hogy a 
folyamat egésze egyértelműbb és 
átláthatóbb legyen az európai polgárok 
számára;

21. meggyőződése, hogy a Petíciós 
Bizottság Titkársága a bizottság 
iránymutatásaival, és a petícióknak az 
Európai Parlament igazgatásán belüli 
életciklusával összhangban hatékony 
módon és körültekintő gondossággal kezeli 
a petíciókat; hangsúlyozza, hogy a petíciók 
száma a 2014. évi 2715-ről 2018-ban 
1202-re csökkent, részben a petíciós 
eljárás és a petíciós webportál 
adminisztratív felülvizsgálata miatt, 
amelynek köszönhetően a petíciók 
potenciális benyújtói tájékozottabbak az 
EU tevékenységi köreit és az elfogadható 
petíciókra adott lehetséges válaszokat 
illetően, és együttesen is aláírhatnak 
petíciókat vagy támogathatnak 
meglévőket; a legújabb technológiai 
fejlesztések feltérképezésével további 
innovációkat szorgalmaz a petíciók 
kezelése terén annak érdekében, hogy a 
folyamat egésze egyértelműbb és 
átláthatóbb legyen az európai polgárok 
számára;

Or. en


