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5.12.2018 A8-0404/1 

Alteração  1 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Recorda que as petições são 

examinadas em conformidade com o 

artigo 227.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, que 

estipula que qualquer cidadão da UE, 

bem como qualquer pessoa singular ou 

coletiva com residência ou sede 

estatutária num Estado-Membro, pode 

apresentar uma petição ao Parlamento 

Europeu sobre qualquer questão que se 

integre no âmbito de atividades da União 

Europeia; recorda que o procedimento 

relativo ao tratamento das petições está 

fixado no Regimento do Parlamento; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/2 

Alteração  2 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Lamenta profundamente o facto 

de os problemas de qualidade do ar 

assinalados por peticionários em vários 

Estados-Membros serem exacerbados pela 

poluição de 43 milhões de veículos a 

gasóleo que não cumprem as regras da 

UE em matéria de homologação e 

emissões de veículos comerciais ligeiros e 

de passageiros; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/3 

Alteração  3 

Pál Csáky 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Salienta que, no âmbito da 

audição pública sobre a iniciativa de 

cidadania europeia intitulada «Proibir o 

glifosato e proteger as pessoas e o 

ambiente contra pesticidas tóxicos» e da 

análise de petições sobre o mesmo 

assunto, verificou-se que os 

procedimentos de autorização da UE para 

substâncias como o glifosato, organismos 

geneticamente modificados e pesticidas 

são postos em causa pela falta de 

independência, transparência insuficiente 

e imprecisões no que respeita à 

compilação e à avaliação dos dados 

científicos; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


