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Amendamentul  1 

Pál Csáky 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. reamintește că petițiile sunt 

examinate în conformitate cu articolul 

227 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, care prevede că orice 

cetățean al UE și orice persoană fizică 

sau juridică care își are domiciliul sau 

sediul social într-un stat membru poate 

adresa Parlamentului European o petiție 

privind chestiuni care intră în domeniile 

de activitate ale Uniunii Europene; 

reamintește că procedura de tratare a 

petițiilor este stabilită în Regulamentul de 

procedură al Parlamentului European; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/2 

Amendamentul  2 

Pál Csáky 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. regretă faptul că problemele legate 

de calitatea aerului evidențiate de către 

petiționari într-o serie de state membre 

sunt exacerbate de poluarea provenită de 

la 43 de milioane de vehicule cu motoare 

diesel care nu sunt conforme cu normele 

UE referitoare la omologarea de tip a 

autoturismelor și a vehiculelor utilitare 

ușoare, și nici cu cele referitoare la 

emisiile acestora; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/3 

Amendamentul  3 

Pál Csáky 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că, în cadrul audierii 

publice referitoare la inițiativa 

cetățenească europeană întitulată 

„Interzicerea glifosatului și protecția 

oamenilor și a mediului împotriva 

pesticidelor toxice” și în urma examinării 

petițiilor referitoare la acest subiect, a 

reieșit că procedurile folosite la nivelul 

UE pentru a autoriza, printre altele, 

glifosatul, organismele modificate genetic 

și pesticidele sunt compromise de faptul 

că lipsește independența, transparența 

este insuficientă și nu există suficientă 

precizia la culegerea și evaluarea probelor 

științifice; 

eliminat 

Or. en 

 

 


