
 

AM\1141535SK.docx  PE614.282v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2017 A8-0387/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže každá petícia by mala byť 

predmetom starostlivého skúmania a 

spracovania a keďže každý predkladateľ 

petície má právo dostať odpoveď od 

Výboru pre petície, v ktorej sa v plnej 

miere rieši daná téma pri plnom 

rešpektovaní práva na dobrú správu vecí 

verejných, zakotveného v článku 41 Charty 

základných práv Európskej únie; 

M. keďže každá petícia by sa mala 

spracúvať efektívne a transparentne a 

keďže každý predkladateľ petície má právo 

dostať odpoveď od Výboru pre petície pri 

plnom rešpektovaní práva na dobrú správu 

vecí verejných, zakotveného v článku 41 

Charty základných práv Európskej únie a v 

súlade s jasne formulovaným 

administratívnym postupom pre petície z 

roku 2014, čím sa v konečnom dôsledku 

zaručuje, že občania dostanú písomnú 

odpoveď do deviatich mesiacov; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ua. keďže úlohou pracovných skupín 

vo Výbore pre petície je umožniť rýchle a 

účinné spracovanie petícií podaním 

správy výboru o dosiahnutom pokroku; 

keďže v tejto súvislosti by ich mandát mal 

byť veľmi jasný a obmedzený, pokiaľ ide 

o ciele a časový harmonogram, aby sa 

nebrzdila práca výboru; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AB (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AB. keďže prepracovanie rokovacieho 

poriadku Parlamentu (prijaté v pléne v 

decembri 2016) obsahuje aj zmeny 

petičného postupu a jeho objasnenie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

v prípade týkajúcom sa volebných práv 

osôb, ktoré nie sú občanmi v Estónsku a v 

Lotyšsku, nedošlo k žiadnemu 

významnému pokroku v nadväznosti na 

petíciu č. 0747/2016; zdôrazňuje, že 

akékoľvek zbytočné prieťahy môžu 

spôsobiť nedôveru v európske inštitúcie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


