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7.12.2016 A8-0366/8 

Alteração  8 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 8-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua Resolução, de 14 

de setembro de 2011, sobre o 27.º 

Relatório Anual sobre o Controlo da 

Aplicação do Direito da União Europeia 

(2009)1 e, nomeadamente, os seus n.ºs 1, 

23 e 32, 

1 JO C 51E de 22.2.2013, p. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Alteração  9 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Q 

 

Proposta de resolução Alteração 

Q. Considerando que, em 2015, as petições 

apresentadas pelos cidadãos foram tratadas 

com maior celeridade e eficiência, 

reduzindo-se os períodos no que respeita à 

correspondência com os peticionários; que 

o Secretariado envidou esforços 

consideráveis para a obtenção desta 

melhoria; 

Q. Considerando que, em 2015, a redução 

para metade do número de petições 

apresentadas pelos cidadãos levou a que as 

petições declaradas admissíveis pudessem 

ser tratadas com maior celeridade e 

eficiência, tendo, por conseguinte, sido 

reduzido o tempo de resposta no que 

respeita à correspondência com os 

peticionários; que o Secretariado envidou 

também esforços consideráveis para a 

obtenção desta melhoria; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Alteração  10 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando V 

 

Proposta de resolução Alteração 

V. Considerando que as petições dos 

cidadãos também abordaram os temas da 

justiça e da cooperação judicial, tendo a 

Comissão, na sequência de uma petição, 

encetado um diálogo bilateral com um 

Estado-Membro sobre as suas restrições à 

alteração do nome após o casamento; 

V. Considerando que as petições dos 

cidadãos também abordaram os temas da 

justiça e da cooperação judicial, os quais, a 

seguir à proteção do ambiente, foram os 

temas mais abordados em termos de 

número de petições (172, ou seja, 7,5 % 

do número total de petições); 

considerando que, num caso, a petição 

motivou a abertura pela Comissão de um 

diálogo bilateral com um Estado-Membro 

sobre as suas restrições à alteração do 

nome após o casamento; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Alteração  11 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AG 

 

Proposta de resolução Alteração 

AG. Considerando que os tribunais 

nacionais são os principais responsáveis 

por garantir que a legislação da UE é 

aplicada corretamente nos Estados-

Membros; que, neste contexto, uma 

decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 

da União Europeia constitui um 

instrumento útil à disposição dos sistemas 

judiciais nacionais; que este procedimento 

tem sido pouco utilizado, quando muito, 

em alguns Estados-Membros; que as 

petições proporcionam uma fonte 

alternativa e independente de investigação 

e de controlo da conformidade com a 

legislação da UE, e que estes dois 

procedimentos alternativos não devem, por 

conseguinte, ser mutuamente exclusivos; 

AG. Considerando que os tribunais 

nacionais são os principais responsáveis 

por garantir que a legislação da UE é 

aplicada corretamente nos Estados-

Membros; que, neste contexto, uma 

decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 

da União Europeia constitui um 

instrumento útil à disposição dos sistemas 

judiciais nacionais; que este procedimento 

tem sido pouco utilizado, quando muito, 

em alguns Estados-Membros; que esta 

responsabilidade inicial não deve de 

forma nenhuma impedir a Comissão de 

desempenhar, na sua qualidade de 

guardiã dos Tratados, um papel mais 

ativo quando se trate de garantir a 

conformidade com o direito da UE; que as 

petições proporcionam uma fonte 

alternativa e independente de investigação 

e de controlo da conformidade com a 

legislação da UE, e que estes dois 

procedimentos alternativos não devem, por 

conseguinte, ser mutuamente exclusivos; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Alteração  12 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Report A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Discorda da cada vez mais 

recorrente interpretação pela Comissão 

do vigésimo sétimo relatório anual do 

Parlamento sobre o controlo da aplicação 

do direito da União Europeia (2009), 

segundo a qual a Comissão estaria 

habilitada a encerrar os dossiês 

relativamente aos quais não se tivesse 

ainda formalmente avançado para a 

instauração de processos por 

incumprimento, ou a suspender processos 

por incumprimento em curso nos 

processos pendentes junto de um tribunal 

nacional; reafirma o espírito original do 

relatório acima referido, solicitando que a 

Comissão redobre os seus esforços para 

assegurar a aplicação coerente da 

legislação da UE, dentro das suas 

capacidades, utilizando mecanismos em 

matéria de infração, independentemente 

da existência de um processo judicial a 

nível nacional; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Alteração  13 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera primordial reforçar a 

cooperação com os parlamentos nacionais, 

e respetivas comissões competentes, e com 

os governos dos Estados Membros, 

nomeadamente a fim de garantir que as 

petições sejam tratadas pelas autoridades 

competentes; reitera o seu apelo a um 

diálogo estruturado com os Estados-

Membros sob a forma de reuniões 

regulares com as comissões parlamentares 

nacionais pertinentes; congratula-se por 

uma delegação da Comissão das Petições 

do Bundestag alemão ter estado presente 

na reunião da Comissão das Petições de 4 

de maio de 2015; incentiva a presença de 

representantes dos Estados-Membros e das 

autoridades locais e/ou regionais 

envolvidas nas reuniões da Comissão das 

Petições; reitera a importância da 

participação dos representantes do 

Conselho e da Comissão nas reuniões e 

audições da Comissão das Petições; 

14. Considera primordial reforçar a 

cooperação com os parlamentos nacionais, 

e respetivas comissões competentes, e com 

os governos dos Estados Membros, 

nomeadamente a fim de garantir que as 

petições sejam tratadas pelas autoridades 

competentes; reitera o seu apelo a um 

diálogo estruturado com os Estados-

Membros sob a forma de reuniões 

regulares com as comissões parlamentares 

nacionais pertinentes; congratula-se por 

uma delegação da Comissão das Petições 

do Bundestag alemão ter estado presente 

na reunião da Comissão das Petições de 4 

de maio de 2015; espera que este diálogo 

possa contribuir para a cooperação leal 

na procura de soluções concretas para os 

casos que lhe são recorrentemente 

apresentados, tais como as petições sobre 

o Jugendamt; incentiva a presença de 

representantes dos Estados-Membros e das 

autoridades locais e/ou regionais 

envolvidas nas reuniões da Comissão das 

Petições; reitera a importância da 

participação dos representantes do 

Conselho e da Comissão nas reuniões e 

audições da Comissão das Petições; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Alteração  14 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Constata a interpretação restritiva e 

estrita, por parte da Comissão Europeia, 

relativamente ao artigo 51.º, n.º 1, da Carta 

dos Direitos Fundamentais que estabelece, 

entre outras coisas, que a Carta tem por 

destinatários os Estados-Membros, «apenas 

quando apliquem o direito da União»; 

constata que o artigo 51.º, n.º 2, da Carta 

estabelece que a Carta «não torna o âmbito 

de aplicação do direito da União extensivo 

a competências que não sejam as da 

União»; apela a uma interpretação mais 

ampla do âmbito de aplicação da Carta e a 

que, em última instância, se reexamine a 

pertinência deste artigo nas futuras revisões 

da Carta e dos Tratados; salienta que nada 

impede os Estados-Membros de 

executarem plenamente as disposições da 

Carta na sua legislação nacional, a fim de 

garantir a proteção dos direitos 

fundamentais dos seus cidadãos, para além 

da aplicação do direito da União, e recorda 

que os Estados-Membros estão também 

obrigados a cumprir outras obrigações 

internacionais; 

18. Constata a interpretação restritiva e 

estrita, por parte da Comissão Europeia, 

relativamente ao artigo 51.º, n.º 1, da Carta 

dos Direitos Fundamentais que estabelece, 

entre outras coisas, que a Carta tem por 

destinatários os Estados-Membros, «apenas 

quando apliquem o direito da União»; 

constata que o artigo 51.º, n.º 2, da Carta 

estabelece que a Carta «não torna o âmbito 

de aplicação do direito da União extensivo 

a competências que não sejam as da 

União»; recorda que as expectativas dos 

cidadãos vão frequentemente muito além 

da Carta, e convida a Comissão a 

ponderar uma nova abordagem que esteja 

mais em sintonia com essas expectativas; 
apela a uma interpretação mais ampla do 

âmbito de aplicação da Carta e a que, em 

última instância, se reexamine a 

pertinência deste artigo nas futuras revisões 

da Carta e dos Tratados; salienta que nada 

impede os Estados-Membros de 

executarem plenamente as disposições da 

Carta na sua legislação nacional, a fim de 

garantir a proteção dos direitos 

fundamentais dos seus cidadãos, para além 

da aplicação do direito da União, e recorda 

que os Estados-Membros estão também 

obrigados a cumprir outras obrigações 

internacionais; 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Alteração  15 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  24-A. Lamenta a abordagem demasiado 

restritiva adotada pela Comissão nas suas 

respostas às petições relativas a diferentes 

aspetos do bem-estar dos animais no que 

respeita à interpretação das competências 

que lhe advêm do artigo 13.º do TFUE; 

insta a Comissão a reconsiderar a sua 

atual abordagem e a explorar melhor a 

respetiva base jurídica para desempenhar 

um papel importante em termos de 

garantia de uma melhor proteção dos 

direitos dos animais em toda a UE; 

Or. en 

 

 


