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7.12.2017 A8-0387/14 

Poprawka  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że każda petycja 

powinna być uważnie analizowana i 

rozpatrywana oraz że każdy składający 

petycję ma prawo otrzymać odpowiedź od 

Komisji Petycji, w której w pełni 

odniesiono się do poruszonych przez niego 

kwestii, przy pełnym poszanowaniu prawa 

do dobrej administracji ustanowionego w 

art. 41 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 

M. mając na uwadze, że każdą petycję 

należy rozpatrzyć w sposób skuteczny i 

przejrzysty, a także mając na uwadze, że 

każdy składający petycję ma prawo 

otrzymać odpowiedź od Komisji Petycji 

przy pełnym poszanowaniu prawa do 

dobrej administracji, przewidzianego w art. 

41 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, a także zgodnie z jasno 

określoną procedurą administracyjną z 

2014 r., dotyczącą petycji i stanowiącą 

ostatecznie, że obywatele powinni 

otrzymywać pisemną odpowiedź w ciągu 

dziewięciu miesięcy; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Poprawka  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw U a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ua. mając na uwadze, że rolą grup 

roboczych w Komisji Petycji jest 

umożliwienie szybkiego i efektywnego 

rozpatrywania petycji poprzez składanie 

Komisji Petycji sprawozdań z osiągniętych 

postępów; mając na uwadze, że w tym 

kontekście mandat tych grup powinien 

być bardzo jasno określony i ograniczony 

pod względem celów i terminów, aby nie 

opóźniać prac komisji; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Poprawka  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A B (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AB. mając na uwadze, że przegląd 

Regulaminu PE (przyjętego na 

posiedzeniu plenarnym w grudniu 2016 

r.) obejmuje także zmiany w procedurze 

rozpatrywania petycji oraz wyjaśnienia jej 

dotyczące; 

skreśla się 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Poprawka  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. ubolewa, że w następstwie petycji 

nr 0747/2016 nie dokonano znaczących 

postępów w sprawie dotyczącej praw 

wyborczych osób niebędących 

obywatelami w Estonii i na Litwie; 

podkreśla, że niepotrzebne opóźnienia 

mogą skutkować brakiem zaufania do 

europejskich instytucji; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


