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7.12.2016 A8-0366/8 

Amendamentul  8 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - având în vedere Rezoluția sa din 14 

septembrie 2011 referitoare la cel de-al 

27-lea Raport anual al Comisiei privind 

monitorizarea aplicării dreptului Uniunii 

Europene (2009)1, îndeosebi punctele 1, 

23 și 32, 

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

 

Or. en 



 

AM\1112059RO.docx  PE596.602v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.12.2016 A8-0366/9 

Amendamentul  9 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât, în 2015, petițiile adresate de 

cetățeni au fost prelucrate mai rapid și mai 

eficient, reducându-se timpul de 

corespondență cu petiționarii; întrucât 

secretariatul a depus eforturi remarcabile 

pentru a obține această îmbunătățire; 

Q. întrucât, în 2015, înjumătățirea 

numărului de petiții adresate de cetățeni a 

însemnat că acestea au putut fi prelucrate 

mai rapid și mai eficient, reducându-se 

astfel timpul de corespondență cu 

petiționarii; întrucât secretariatul a depus 

de asemenea eforturi remarcabile pentru a 

obține această îmbunătățire; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Amendamentul  10 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul V 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

V. întrucât petițiile cetățenilor au abordat și 

probleme referitoare la justiție și la 

cooperarea judiciară, Comisia inițiind la 

un moment dat, ca urmare a unei petiții, un 

dialog bilateral cu un stat membru privind 

restricțiile în ceea ce privește schimbarea 

numelui după căsătorie; 

V. întrucât petițiile cetățenilor au abordat și 

probleme referitoare la justiție și la 

cooperarea judiciară, reprezentând al 

doilea subiect, după protecția mediului, 

din punctul de vedere al numărului de 

petiții adresate (172 de petiții, adică 7,5 % 

din numărul total de petiții); întrucât, ca 

urmare a unei petiții, Comisia a inițiat un 

dialog bilateral cu un stat membru privind 

restricțiile în ceea ce privește schimbarea 

numelui după căsătorie; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Amendamentul  11 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AG 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AG. întrucât responsabilitatea principală în 

ceea ce privește asigurarea aplicării corecte 

a legislației UE în statele membre le revine 

instanțelor naționale; întrucât, în acest 

context, o decizie preliminară a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene este un 

instrument util aflat la dispoziția sistemelor 

judiciare naționale; întrucât această 

procedură a fost utilizată foarte puțin sau 

deloc în unele state membre; întrucât 

petițiile furnizează o cale alternativă și 

independentă de investigare și control în 

ceea ce privește respectarea legislației UE 

și întrucât aceste două proceduri alternative 

ar trebui, prin urmare, să nu se excludă 

reciproc; 

AG. întrucât responsabilitatea principală în 

ceea ce privește asigurarea aplicării corecte 

a legislației UE în statele membre le revine 

instanțelor naționale; întrucât, în acest 

context, o decizie preliminară a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene este un 

instrument util aflat la dispoziția sistemelor 

judiciare naționale; întrucât această 

procedură a fost utilizată foarte puțin sau 

deloc în unele state membre; întrucât 

această responsabilitate principală nu ar 

trebui să preîntâmpine un rol mai 

proactiv pentru Comisie în ceea ce 

privește asigurarea conformității cu 

legislația UE, în calitatea sa de gardian al 

Tratatelor; întrucât petițiile furnizează o 

cale alternativă și independentă de 

investigare și control în ceea ce privește 

respectarea legislației UE și întrucât aceste 

două proceduri alternative ar trebui, prin 

urmare, să nu se excludă reciproc; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Amendamentul  12 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. își exprimă dezacordul față de 

interpretarea din ce în ce mai recurentă a 

Comisiei a celui de-al 27-lea Raport anual 

privind monitorizarea aplicării dreptului 

Uniunii Europene (2009), conform căreia 

aceasta poate dispune clasarea acelor 

dosare pentru care nu au fost întreprinse 

măsuri concrete pentru procedurile de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor sau 

să suspende astfel de proceduri pe rol 

într-o instanță juridică națională; 

reafirmă spiritul inițial al raportului 

susmenționat și solicită Comisiei să-și 

intensifice eforturile de asigurarea a unei 

aplicări consecvente a legislației UE, în 

limitele prerogativelor sale, recurgând la 

proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor indiferent de procedurile 

judiciare pe rol la nivel național; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Amendamentul  13 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că este esențial să se 

îmbunătățească cooperarea cu parlamentele 

naționale și cu comisiile competente ale 

acestora, precum și cu guvernele statelor 

membre, în special pentru a garanta că 

petițiile sunt tratate de autoritățile relevante 

și competente; solicită din nou lansarea 

unui dialog structurat cu statele membre 

sub forma unor reuniuni periodice cu 

comisiile relevante ale parlamentelor 

naționale; salută faptul că o delegație a 

Comisiei pentru petiții a Bundestagului 

Germaniei a fost prezentă la reuniunea 

comisiei din 4 mai 2015; încurajează 

prezența reprezentanților statelor membre 

și ai autorităților locale și/sau regionale 

relevante la reuniunile Comisiei pentru 

petiții; reafirmă importanța participării 

reprezentanților Consiliului și ai Comisiei 

la reuniunile și audierile Comisiei pentru 

petiții; 

14. consideră că este esențial să se 

îmbunătățească cooperarea cu parlamentele 

naționale și cu comisiile competente ale 

acestora, precum și cu guvernele statelor 

membre, în special pentru a garanta că 

petițiile sunt tratate de autoritățile relevante 

și competente; solicită din nou lansarea 

unui dialog structurat cu statele membre 

sub forma unor reuniuni periodice cu 

comisiile relevante ale parlamentelor 

naționale; salută faptul că o delegație a 

Comisiei pentru petiții a Bundestagului 

Germaniei a fost prezentă la reuniunea 

comisiei din 4 mai 2015; își exprimă 

speranța că un astfel de dialog poate 

contribui la cooperarea loială pentru 

identificarea unor soluții de succes la 

cazurile recurente identificate, precum 

petițiile la adresa Jugendamt; încurajează 

prezența reprezentanților statelor membre 

și ai autorităților locale și/sau regionale 

relevante la reuniunile Comisiei pentru 

petiții; reafirmă importanța participării 

reprezentanților Consiliului și ai Comisiei 

la reuniunile și audierile Comisiei pentru 

petiții; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Amendamentul  14 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. ia act de interpretarea strictă și 

restrictivă de către Comisie a articolului 51 

alineatul (1) din Carta drepturilor 

fundamentale, care prevede, printre altele, 

că dispozițiile Cartei se aplică statelor 

membre „numai în cazul în care acestea 

pun în aplicare dreptul Uniunii”; ia act de 

faptul că articolul 51 alineatul (2) din Cartă 

prevede că aceasta „nu extinde domeniul 

de aplicare a dreptului Uniunii în afara 

competențelor Uniunii”; îndeamnă la o 

interpretare mai largă a domeniului de 

aplicare a Cartei și, în ultimă instanță, la o 

reevaluare a pertinenței acestui articol în 

cadrul viitoarelor revizuiri ale Cartei și ale 

tratatelor; subliniază că nimic nu împiedică 

statele membre să se angajeze într-o 

aplicare deplină a dispozițiilor Cartei în 

legislația lor națională pentru a garanta 

protecția drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor lor într-o măsură mai mare 

decât cea pe care o implică punerea în 

aplicare a dreptului Uniunii și reamintește 

statelor membre că sunt supuse și altor 

obligații internaționale; 

18. ia act de interpretarea strictă și 

restrictivă de către Comisie a articolului 51 

alineatul (1) din Carta drepturilor 

fundamentale, care prevede, printre altele, 

că dispozițiile Cartei se aplică statelor 

membre „numai în cazul în care acestea 

pun în aplicare dreptul Uniunii”; ia act de 

faptul că articolul 51 alineatul (2) din Cartă 

prevede că aceasta „nu extinde domeniul 

de aplicare a dreptului Uniunii în afara 

competențelor Uniunii”; reamintește că 

așteptările cetățenilor UE depășesc 

prevederile Cartei și invită Comisia să 

aibă în vedere a nouă abordare, mai 

armonizată cu acestea; îndeamnă la o 

interpretare mai largă a domeniului de 

aplicare a Cartei și, în ultimă instanță, la o 

reevaluare a pertinenței acestui articol în 

cadrul viitoarelor revizuiri ale Cartei și ale 

tratatelor; subliniază că nimic nu împiedică 

statele membre să se angajeze într-o 

aplicare deplină a dispozițiilor Cartei în 

legislația lor națională pentru a garanta 

protecția drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor lor într-o măsură mai mare 

decât cea pe care o implică punerea în 

aplicare a dreptului Uniunii și reamintește 

statelor membre că sunt supuse și altor 

obligații internaționale; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Amendamentul  15 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 

2016/2146(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  24a. regretă abordarea foarte restrictivă a 

Comisiei în răspunsurile sale la petițiile 

legate de diverse aspecte ale bunului 

tratament aplicat animalelor, în ceea ce 

privește interpretarea responsabilităților 

sale în temeiul articolului 13 din TFUE; 

solicită insistent Comisiei să reanalizeze 

abordarea actuală și să își analizeze o 

dată în plus temeiul juridic pentru a juca 

un rol în asigurarea unei mai bune 

protecții a drepturilor animalelor în 

întreaga UE; 

Or. en 

 

 


