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7.12.2016 A8-0366/3 

Alteração  3 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que em 2015 foram 

consideradas não admissíveis 483 petições, 

e que ainda existe uma confusão 

generalizada sobre os âmbitos de atividade 

da UE, tal como demonstra o elevado 

número de petições que foram declaradas 

não admissíveis (33,8 %); considerando 

que para corrigir esta situação seria 

necessário incentivar e melhorar a 

comunicação com os cidadãos e explicar os 

diferentes âmbitos de competência 

(europeu, nacional e local); 

D. Considerando que em 2015 foram 

consideradas não admissíveis 483 petições, 

e que ainda existe uma confusão 

generalizada sobre os âmbitos de atividade 

da UE, tal como demonstra o elevado 

número de petições que foram declaradas 

não admissíveis (33,8 %); que, a fim de 

poder dar um seguimento adequado às 

petições admissíveis e fundamentadas, a 

Comissão das Petições não deve ser 

sobrecarregada com tratamentos 

indevidamente morosos de petições não 

admissíveis ou não fundamentadas; 

considerando que para corrigir esta 

situação seria necessário incentivar e 

melhorar a comunicação com os cidadãos e 

explicar os diferentes âmbitos de 

competência (europeu, nacional e local); 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Alteração  4 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando S 

 

Proposta de resolução Alteração 

S. Considerando que foi adotada uma 

forma específica de tratamento de petições 

relativas ao bem-estar das crianças e que 

foi criado um grupo especial de trabalho 

sobre a matéria, constituído em 17 de 

setembro de 2015, tendo Eleonora Evi 

sido eleita para presidente; 

S. Considerando que foi adotada uma 

forma específica de tratamento de petições 

relativas ao bem-estar das crianças e que 

foi criado um grupo especial de trabalho 

sobre a matéria, constituído em 17 de 

setembro de 2015; salienta que todos os 

grupos de trabalho devem receber um 

mandato claro que lhes permita obter 

resultados concretos e evitar toda e 

qualquer demora injustificada no 

tratamento das petições; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Alteração  5 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta que a Comissão das Petições 

tem a oportunidade e o grande desafio de 

encetar um diálogo fiável e frutuoso com 

os cidadãos, juntamente com a 

possibilidade de aproximar as instituições 

da União dos seus cidadãos, contribuindo, 

deste modo, para a promoção da 

democracia participativa; considera que, 

para a consecução deste objetivo, é 

fundamental dar uma resposta adequada às 

petições, tanto em termos de prazo como 

de qualidade da resposta; 

3. Salienta que a Comissão das Petições 

tem a oportunidade e o grande desafio de 

encetar um diálogo fiável e frutuoso com 

os cidadãos, juntamente com a 

possibilidade de aproximar as instituições 

da União dos seus cidadãos, contribuindo, 

deste modo, para a promoção da 

democracia participativa; considera que, 

para a consecução deste objetivo, é 

fundamental dar uma resposta adequada às 

petições, tanto em termos de prazo como 

de qualidade da resposta, mediante a 

aplicação do novo procedimento 

administrativo em matéria de petições, 

que requer o tratamento das petições 

declaradas admissíveis e que o 

peticionário seja informado no prazo de 

nove meses a contar da data de receção da 

petição; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Alteração  6 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda que a representação igual e 

proporcional de nacionalidades dos 

peticionários em debates públicos da 

comissão deve ser respeitada; incentiva a 

representação adequada e equitativa de 

todos os Estados-Membros nos debates 

públicos da comissão a fim de reforçar a 

dimensão europeia da Comissão das 

Petições; 

4. Recorda que a representação igual e 

proporcional de nacionalidades dos 

peticionários em debates públicos da 

comissão deve ser respeitada; incentiva a 

representação adequada e equitativa de 

todos os Estados-Membros nos debates 

públicos da comissão a fim de reforçar a 

dimensão europeia da Comissão das 

Petições; salienta que a Comissão das 

Petições deve tratar todas as petições 

declaradas admissíveis com objetividade e 

conferindo-lhes a mesma relevância; 

realça que as petições relacionadas com 

uma campanha eleitoral num Estado-

Membro não devem ser tratadas ao abrigo 

do procedimento de urgência e não devem 

ser aditadas à ordem do dia da comissão; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Alteração  7 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Congratula-se com o facto de, em 2015, 

se ter reduzido o tempo de tratamento das 

petições, mas defende, todavia, que o 

secretariado da Comissão das Petições 

deve ser imediatamente dotado de mais 

recursos técnicos e pessoal para garantir 

uma apreciação cuidada e um tempo 

reduzido no tratamento das petições; 

7. Congratula-se com o facto de, em 2015, 

se ter reduzido o tempo de tratamento das 

petições, mas defende, todavia, que o 

secretariado da Comissão das Petições 

deve ser imediatamente dotado de mais 

recursos técnicos; solicita a digitalização 

do tratamento das petições, 

nomeadamente através da introdução de 

novas tecnologias da informação e da 

comunicação, de modo a garantir um 

tratamento eficiente e atempado e uma 

utilização ótima dos recursos humanos 

disponíveis, preservando, ao mesmo 

tempo, o direito dos cidadãos de 

apresentar petições por correio 

tradicional; 

Or. en 

 

 


