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Pozměňovací návrh  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že každá petice musí 

být pečlivě, efektivně, rychle, 

transparentně a individuálně posouzena a 

zpracována způsobem, který zachovává 

účastnická práva členů Petičního výboru; 

vzhledem k tomu, že každý předkladatel 

petice musí v krátké lhůtě obdržet 

odpověď, v níž jsou uvedeny důvody pro 

uzavření petice nebo pro přijetí 

navazujících opatření a opatření pro 

vykonání a monitorování; vzhledem k 

tomu, že lepší institucionální koordinace s 

institucemi na úrovni EU a na vnitrostátní a 

regionální úrovni je zásadní pro rychlé 

řešení problémů obsažených v peticích; 

O. vzhledem k tomu, že každá petice musí 

být pečlivě, efektivně, rychle, 

transparentně a individuálně posouzena a 

zpracována způsobem, který zachovává 

účastnická práva členů Petičního výboru a 

který je v souladu s jasným 

administrativním postupem pro 

projednávání petic, který zavedl generální 

tajemník Parlamentu v roce 2014 a který 

se vztahuje na celý cyklus projednávání 

peticí v Parlamentu a jenž ve svém 

konečném důsledku zajištuje, aby občané 

obdrželi reálné výsledky v písemné podobě 

ve lhůtě devíti měsíců místo toho, aby žili 

ve falešné naději za situace, kdy by petice 

byly projednávány po dobu dvou či více 

let, jak tomu bylo v minulosti; vzhledem k 

tomu, že každý předkladatel petice musí v 

krátké lhůtě obdržet odpověď, v níž jsou 

uvedeny důvody pro uzavření petice nebo 

pro přijetí navazujících opatření a opatření 

pro vykonání a monitorování; vzhledem k 

tomu, že lepší institucionální koordinace s 

institucemi na úrovni EU a na vnitrostátní a 

regionální úrovni je zásadní pro rychlé 

řešení problémů obsažených v peticích; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje práci, kterou má provést 

Petiční výbor s cílem umožnit občanům 

a obyvatelům EU určité zapojení do 

obhajoby a podpory jejich práv a do 

monitorování správného uplatňování 

předpisů Unie, neboť jejich petice zajišťují 

obeznámenost s obavami občanů, takže 

jejich legitimní stížnosti mohou být 

vyřešeny v přiměřeném časovém rámci; 

znovu opakuje, že je nezbytná lepší 

institucionální koordinace s orgány a 

institucemi na úrovni EU a na vnitrostátní a 

regionální úrovni, stejně jako s dalšími 

subjekty, mají-li být problémy obsažené v 

peticích urychleně řešeny; 

 

1. zdůrazňuje práci, kterou má provést 

Petiční výbor s cílem umožnit občanům 

a obyvatelům EU určité zapojení do 

obhajoby a podpory jejich práv a do 

monitorování správného uplatňování 

předpisů Unie, neboť jejich petice zajišťují 

obeznámenost s obavami občanů, takže 

jejich legitimní stížnosti mohou být 

vyřešeny v přiměřeném časovém rámci; 
upozorňuje, že je zapotřebí, aby byla 

dodržována administrativní reforma, kterou 

zavedl generální tajemník Parlamentu, podle 

níž by měly být přípustné petice, které vyžadují 

diskusi, projednány výborem nejdéle ve lhůtě 

devíti měsíců od podání petice; znovu 

opakuje, že je nezbytná lepší 

institucionální koordinace s orgány a 

institucemi na úrovni EU a na vnitrostátní a 

regionální úrovni, stejně jako s dalšími 

subjekty, mají-li být problémy obsažené v 

peticích urychleně řešeny; 

Or. en 

 

 


