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7.12.2016 A8-0366/16 

Alteração  16 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 significativamente reduzido o tempo 

de tratamento das petições e de já não se 

verificar qualquer atraso na admissão, 

tramitação ou tratamento das petições, 

estando o secretariado da Comissão das 

Petições em dia com o tratamento das 

petições recebidas, 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; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Alteração  17 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Atividades da Comissão das Petições em 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Constata que a Comissão está envolvida 

e empenhada no processo de petição, 

respondendo no menor tempo possível às 

novas petições que lhe são enviadas pelo 

Parlamento; realça que as respostas da 

Comissão são geralmente pormenorizadas 

e abrangem as petições que são da sua 

competência; recorda, não obstante, que, 

em muitas ocasiões, a Comissão não 

acrescenta novos elementos nas respostas a 

petições em relação às quais se solicita 

uma revisão devido a alterações no estado 

e contexto das mesmas; lamenta que, por 

vezes, a Comissão se concentre 

essencialmente nos aspetos processuais e 

não aborde o fundo da questão; recorda à 

Comissão que as petições que apontem 

para uma potencial violação do direito da 

UE só podem ser encerradas após se 

proceder a uma análise adequada; regista o 

compromisso assumido pela Comissão de 

enviar, de um modo geral, funcionários 

competentes às reuniões da Comissão das 

Petições, uma vez que a qualidade global 

do tratamento das petições aumenta quando 

os funcionários dos mais altos cargos 

disponíveis representam a Comissão nos 

debates; lamenta que, durante as reuniões 

da Comissão das Petições, as respostas da 

Comissão se limitem, em geral, ao 

conteúdo da resposta oficial enviada à 

9. Congratula-se com o facto de a 

Comissão estar envolvida e empenhada no 

processo de petição, respondendo no 

menor tempo possível às novas petições 

que lhe são enviadas pelo Parlamento; 

realça que as respostas da Comissão são 

geralmente pormenorizadas e abrangem as 

petições que são da sua competência; 

recorda, não obstante, que, em muitas 

ocasiões, a Comissão não acrescenta novos 

elementos nas respostas a petições em 

relação às quais se solicita uma revisão 

devido a alterações no estado e contexto 

das mesmas; lamenta que, por vezes, a 

Comissão se concentre essencialmente nos 

aspetos processuais e não aborde o fundo 

da questão; recorda à Comissão que as 

petições que apontem para uma potencial 

violação do direito da UE só podem ser 

encerradas após se proceder a uma análise 

adequada; saúda o compromisso assumido 

pela Comissão de enviar, de um modo 

geral, funcionários competentes às reuniões 

da Comissão das Petições, uma vez que a 

qualidade global do tratamento das 

petições aumenta quando os funcionários 

dos mais altos cargos disponíveis 

representam a Comissão nos debates; 

lamenta que, durante as reuniões da 

Comissão das Petições, as respostas da 

Comissão se limitem, em geral, ao 
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comissão e não facultem quaisquer novas 

informações relevantes que permitam 

resolver as questões levantadas; constata 

que as respostas escritas são altamente 

tidas em conta, tal como as explicações 

dadas durante os debates orais organizados 

pela Comissão das Petições; 

conteúdo da resposta oficial enviada à 

comissão e não facultem quaisquer novas 

informações relevantes que permitam 

resolver as questões levantadas; 

congratula-se com o facto de as respostas 

escritas serem altamente tidas em conta, tal 

como as explicações dadas durante os 

debates orais organizados pela Comissão 

das Petições; 

Or. en 

 

 


