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Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Działalność Komisji Petycji w 2014 r. 

2014/2218(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że każda petycja musi 

zostać uważnie, skutecznie, niezwłocznie i 

przejrzyście przeanalizowana i 

rozpatrzona, w trybie zapewniającym 

przestrzeganie przysługującego członkom 

Komisji Petycji prawa do uczestnictwa; 

mając na uwadze, że każdy autor petycji 

musi w krótkim okresie czasu otrzymać 

odpowiedź na złożoną petycję zawierającą 

powód jej zamknięcia lub informacje o 

podjętych w jej sprawie krokach, a także 

środkach wykonawczych i nadzorczych; 

mając na uwadze, że lepsza koordynacja 

pomiędzy instytucjami na szczeblu 

unijnym, krajowym i regionalnym ma 

podstawowe znaczenie dla szybkiego 

rozwiązywania problemów poruszanych w 

petycjach; 

O. mając na uwadze, że każda petycja musi 

zostać uważnie, skutecznie, niezwłocznie i 

przejrzyście przeanalizowana i 

rozpatrzona, w trybie zapewniającym 

przestrzeganie przysługującego członkom 

Komisji Petycji prawa do uczestnictwa 

oraz zgodnie z jasną procedurą 

administracyjną dotyczącą petycji 

wprowadzoną przez Sekretarza 

Generalnego Parlamentu w 2014 r. i 

obejmującą cały cykl życia petycji w 

Parlamencie, zapewniającą, że wymierne 

rezultaty są przekazywane obywatelom w 

formie pisemnej w terminie dziewięciu 

miesięcy, a obywatelom nie daje się 

złudnej nadziei przez pozostawianie, jak to 

miało miejsce w przeszłości, petycji 

otwartych przez dwa lata, a nawet dłużej; 
mając na uwadze, że każdy autor petycji 

musi w krótkim okresie czasu otrzymać 

odpowiedź na złożoną petycję zawierającą 

powód jej zamknięcia lub informacje o 

podjętych w jej sprawie krokach, a także 

środkach wykonawczych i nadzorczych; 

mając na uwadze, że lepsza koordynacja 

pomiędzy instytucjami na szczeblu 

unijnym, krajowym i regionalnym ma 

podstawowe znaczenie dla szybkiego 

rozwiązywania problemów poruszanych w 

petycjach; 

Or. en 
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Peter Jahr 
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2014/2218(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że Komisja Petycji podejmie 

pracę na rzecz umożliwienia obywatelom i 

rezydentom Unii pewnego udziału w 

obronie i promowaniu ich praw oraz w 

sprawowaniu kontroli nad prawidłowym 

stosowaniem przepisów wspólnotowych, 

ponieważ dzięki składanym petycjom 

można zapoznać się z obawami obywateli i 

w rozsądnym terminie znaleźć rozwiązania 

zgłaszanych przez nich problemów; 

powtarza, że lepsza koordynacja pomiędzy 

instytucjami na szczeblu unijnym, 

krajowym i regionalnym a innymi 

organami ma podstawowe znaczenie dla 

szybkiego rozwiązywania problemów 

poruszanych w petycjach; 

1. podkreśla, że Komisja Petycji podejmie 

pracę na rzecz umożliwienia obywatelom i 

rezydentom Unii pewnego udziału w 

obronie i promowaniu ich praw oraz w 

sprawowaniu kontroli nad prawidłowym 

stosowaniem przepisów wspólnotowych, 

ponieważ dzięki składanym petycjom 

można zapoznać się z obawami obywateli i 

w rozsądnym terminie znaleźć rozwiązania 

zgłaszanych przez nich problemów; zwraca 

uwagę na znaczenie przestrzegania 

przygotowanej przez Sekretarza Generalnego 

Parlamentu w 2014 r. reformy 

administracyjnej zgodnie z którą petycje 

dopuszczalne i wymagające rozpatrzenia 

powinny zostać rozpatrzone w terminie 

najpóźniej 9 miesięcy po wpłynięciu petycji do 

Komisji Petycji; powtarza, że lepsza 

koordynacja pomiędzy instytucjami na 

szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym 

a innymi organami ma podstawowe 

znaczenie dla szybkiego rozwiązywania 

problemów poruszanych w petycjach; 

Or. en 

 

 


