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7.12.2017 A8-0387/14 

Изменение  14 

Петер Яр, Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

M. като има предвид, че всяка 

петиция следва да се оценява и 

разглежда внимателно и че всеки 

вносител има правото да получи отговор 

от комисията по петиции, който 

цялостно да разглежда повдигнатите 

въпроси при пълно зачитане на правото 

на добра администрация, утвърдено в 

член 41 от Хартата на основните права 

на Европейския съюз; 

M. като има предвид, че всяка 

петиция следва да се обработва 

ефективно и прозрачно и че всеки 

вносител има правото да получи отговор 

от комисията по петиции при пълно 

зачитане на правото на добра 

администрация, утвърдено в член 41 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, и в съответствие с 

ясно формулираната 

административна процедура за 

петициите от 2014 г., която в крайна 

сметка гарантира, че гражданите 

получават писмен отговор в рамките 

на девет месеца; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Изменение  15 

Петер Яр, Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Фа. като има предвид, че ролята на 

работните групи в рамките на 

комисията по петиции е да 

предоставят възможност за бързо и 

ефективно обработване на 

петициите, като докладват на 

комисията за постигнатия напредък; 

като има предвид, че в този контекст 

техният мандат следва да бъде много 

ясен и ограничен по отношение на 

целите и графика, за да не се забавя 

работата на комисията; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Изменение  16 

Петер Яр, Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АБ. като има предвид, че 

преразглеждането на Правилника за 

дейността на Парламента (приет на 

пленарно заседание през декември 

2016 г.) също води до изменения и 

изясняване на свързаната с 

петициите процедура; 

заличава се 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Изменение  17 

Петер Яр, Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. изразява съжаление поради 

липсата на съществен напредък по 

случая с избирателните права на 

лицата, които не са граждани на 

Естония и Латвия, вследствие на 

петиция № 0747/2016; подчертава, че 

всяко ненужно забавяне може да 

доведе до недоверие в европейските 

институции; 

заличава се 

Or. en 

 

 


