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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2017 A8-0387/14 

Módosítás  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel minden egyes petíciót 

körültekintően kell megvizsgálni és 

kezelni, és mivel minden egyes petíció 

benyújtójának joga van arra, hogy az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikkében rögzített, megfelelő 

ügyintézéshez való joggal összhangban az 

általa felvetett problémákkal teljes körűen 

foglalkozó választ kapjon; 

M. mivel minden egyes petíciót 

hatékony és átlátható módon kell 

feldolgozni, és mivel minden egyes petíció 

benyújtójának joga van arra, hogy az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikkében rögzített, megfelelő 

ügyintézéshez való joggal összhangban, és 

a petíciók vonatkozásában 2014-ben 

világosan megfogalmazott adminisztratív 

eljárásnak megfelelően – amely végső 

soron gondoskodik arról, hogy a polgárok 

kilenc hónapon belül írásbeli választ 

kapjanak – választ kapjon a Petíciós 

Bizottságtól; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2017 A8-0387/15 

Módosítás  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ua. mivel a Petíciós Bizottságon belül 

felállított munkacsoportok szerepe az, 

hogy az elért eredmények bizottság felé 

történő jelentése révén lehetővé tegyék a 

petíciók gyors és hatékony feldolgozását; 

mivel ezzel összefüggésben a 

munkacsoportok mandátumának 

pontosan meghatározottnak és 

korlátozottnak kellene lennie a kitűzött 

célok és az időzítést illetően, hogy ne 

késleltessék a bizottság munkáját; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2017 A8-0387/16 

Módosítás  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AB preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AB. mivel a Parlament eljárási 

szabályzatának (a 2016. decemberi 

plenáris ülésen elfogadott) átdolgozása a 

petíciós eljárással kapcsolatban is 

változásokat és pontosításokat 

eredményezett; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2017 A8-0387/17 

Módosítás  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. sajnálatosnak tartja, hogy a 

0747/2016. számú petíció nyomán nem 

történt jelentős előrelépés az 

állampolgársággal nem rendelkező 

észtországi és lettországi lakosok 

választójoga ügyében; hangsúlyozza, hogy 

a szükségtelen késedelmek 

bizalmatlanságot gerjeszthetnek az 

európai intézmények iránt; 

törölve 

Or. en 

 

 


