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Amendamentul  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât fiecare petiție trebuie evaluată 

atent, eficient, prompt, transparent și 

individual și prelucrată într-o manieră care 

respectă drepturile de participare ale 

membrilor Comisiei pentru petiții; întrucât 

fiecare petiționar trebuie să primească un 

răspuns într-un termen scurt, care să indice 

motivele încheierii petiției sau măsurile de 

urmărire, executare și monitorizare 

întreprinse; întrucât o mai bună coordonare 

instituțională cu instituțiile de la nivel 

european, național și regional este esențială 

pentru rezolvarea promptă a problemelor 

semnalate de petiționari; 

O. întrucât fiecare petiție trebuie evaluată 

atent, eficient, prompt, transparent și 

individual și prelucrată într-o manieră care 

respectă drepturile de participare ale 

membrilor Comisiei pentru petiții, precum 

și în conformitate cu procedura 

administrativă clară privind petițiile care 

a fost instituită de Secretarul General al 

Parlamentului în 2014, ținând seama de 

întregul ciclu de viață al unei petiții în 

Parlament și garantând, în final, 

obținerea de către cetățeni a unor 

rezultate realiste, în formă scrisă, în 

termen de nouă luni, în contrast cu ceea 

ce s-a întâmplat în trecut, când petițiile au 

fost menținute deschise timp de doi sau 

mai mulți ani, dând astfel false speranțe 

cetățenilor; întrucât fiecare petiționar 

trebuie să primească un răspuns într-un 

termen scurt, care să indice motivele 

încheierii petiției sau măsurile de urmărire, 

executare și monitorizare întreprinse; 

întrucât o mai bună coordonare 

instituțională cu instituțiile de la nivel 

european, național și regional este esențială 

pentru rezolvarea promptă a problemelor 

semnalate de petiționari; 

 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază activitatea pe care trebuie să o 

desfășoare Comisia pentru petiții prin 

facilitarea unei anumite participări a 

cetățenilor și rezidenților UE în apărarea și 

în promovarea drepturilor lor și în 

monitorizarea aplicării corecte a 

reglementărilor Uniunii, întrucât petițiile 

lor garantează că preocupările cetățenilor 

sunt cunoscute, astfel încât plângerile lor 

legitime să poată fi soluționate ori de câte 

ori este posibil, într-un interval de timp 

rezonabil; reiterează faptul că o mai bună 

coordonare cu instituțiile de la nivel 

european, național și regional, precum și cu 

alte organisme este esențială pentru 

rezolvarea promptă a problemelor 

semnalate de petiționari 

1. subliniază activitatea pe care trebuie să o 

desfășoare Comisia pentru petiții prin 

facilitarea unei anumite participări a 

cetățenilor și rezidenților UE în apărarea și 

în promovarea drepturilor lor și în 

monitorizarea aplicării corecte a 

reglementărilor Uniunii, întrucât petițiile 

lor garantează că preocupările cetățenilor 

sunt cunoscute, astfel încât plângerile lor 

legitime să poată fi soluționate ori de câte 

ori este posibil, într-un interval de timp 

rezonabil; subliniază importanța 

respectării reformei administrative din 

2014 a Secretarului General al 

Parlamentului, conform căreia petițiile 

admisibile care necesită o dezbatere ar 

trebui discutate în cadrul comisiei în 

termen de cel mult nouă luni de la data 

depunerii acestora; reiterează faptul că o 

mai bună coordonare cu instituțiile de la 

nivel european, național și regional, 

precum și cu alte organisme este esențială 

pentru rezolvarea promptă a problemelor 

semnalate de petiționari 

Or. en 

 

 


