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7.12.2017 A8-0387/14 

Predlog spremembe  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker bi se morala vsaka peticija 

skrbno proučiti in obravnavati in ker ima 

vsak vlagatelj pravico, da od Odbora za 

peticije prejme odgovor, ki temeljito 

obravnava načeta vprašanja ob polnem 

spoštovanju pravice do dobrega 

upravljanja, kot določa člen 41 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah; 

M. ker bi se morala vsaka peticija 

učinkovito in pregledno obravnavati in ker 

ima vsak vlagatelj pravico, da od Odbora 

za peticije prejme odgovor ob polnem 

spoštovanju pravice do dobrega 

upravljanja, kot določa člen 41 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah, ter v 

skladu z jasno določenim upravnim 

postopkom za peticije iz leta 2014, ki 

zagotavlja, da državljani prejmejo pisni 

odgovor v devetih mesecih; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Predlog spremembe  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ua. ker je naloga delovnih skupin 

Odbora za peticije omogočiti hitro in 

učinkovito obravnavo peticij, tako da 

odboru poročajo o doseženem napredku; 

ker bi morala biti zaradi tega njihova 

pooblastila zelo jasna in omejena glede na 

cilje in časovni okvir, da ne bi upočasnile 

dela odbora; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Predlog spremembe  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A B (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AB. ker spremembe Poslovnika 

Parlamenta (sprejete na plenarnem 

zasedanju decembra 2016) vključujejo 

tudi spremembe in pojasnila v zvezi s 

postopkom peticije; 

črtano 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Predlog spremembe  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0387/2017 

Notis Marias 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 

2017/2222(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. obžaluje, da ni bilo znatnega 

napredka v zadevi o volilnih pravicah 

državljanov tretjih držav v Estoniji in 

Latviji na podlagi peticije 0747/2016; 

poudarja, da bi lahko vsakršne 

nepotrebne zamude zbudile nezaupanje v 

evropske institucije; 

črtano 

Or. en 

 

 


