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5.12.2018 A8-0404/4 

Alteração  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que a participação 

ativa só é possível se existir um processo 

democrático e transparente, que permita 

ao Parlamento e à Comissão das Petições 

tornar o seu trabalho significativo e 

acessível aos cidadãos; que tal requer uma 

melhoria contínua da interação com os 

peticionários, de forma a acompanhar e 

tirar partido, inter alia, da implementação 

de novos desenvolvimentos tecnológicos, 
bem como com outros cidadãos e 

residentes interessados, nomeadamente 

apoiantes de petições através do portal da 

Comissão das Petições; 

J. Considerando que uma participação 

ativa mais eficaz dos cidadãos só pode ser 

alcançada através duma governação 

plenamente democrática que assegure a 

plena transparência, a proteção efetiva 

dos direitos fundamentais, a participação 

direta dos cidadãos nos processos de 

tomada de decisão e a devida 

consideração das preocupações dos 

cidadãos na agenda política da UE; 

considerando que uma governação 

plenamente democrática e transparente 

também permite ao Parlamento e à 

Comissão das Petições tornar o seu 

trabalho mais significativo e acessível aos 

cidadãos; considerando que é necessária 

uma melhoria contínua da interação com os 

peticionários – bem como com outros 

cidadãos e residentes interessados, 

nomeadamente apoiantes de petições 

através do portal da Comissão das Petições 

– de forma a acompanhar e tirar partido, 

inter alia, da implementação de novos 

desenvolvimentos tecnológicos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Alteração  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando U 

 

Proposta de resolução Alteração 

U. Considerando que a Comissão das 

Petições considera que a Iniciativa de 

Cidadania Europeia (ICE) constitui um 

importante instrumento de democracia 

direta e participativa que, se levado a sério, 

deverá permitir aos cidadãos envolverem-

se de forma ativa na conceção da legislação 

e das políticas europeias; 

U. Considerando que a Comissão das 

Petições considera que a Iniciativa de 

Cidadania Europeia (ICE) constitui um 

importante instrumento de democracia 

direta e participativa; considerando que 

para permitir aos cidadãos envolverem-se 

de forma mais ativa na conceção da 

legislação e das políticas europeias através 

da ICE é necessário proceder a uma 

revisão dos atuais Tratados da UE, a fim 

de assegurar o acompanhamento 

legislativo das ICE bem-sucedidas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Alteração  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que as petições 

constituem simultaneamente uma 

oportunidade e um desafio para o 

Parlamento e as outras instituições da UE, 

uma vez que permitem estabelecer um 

diálogo direto com os cidadãos e residentes 

da UE, em especial quando sejam afetados 

pela aplicação do direito da UE e procurem 

um mecanismo de recurso efetivo e 

eficiente; 

2. Considera que as petições 

constituem simultaneamente uma 

oportunidade e um desafio para o 

Parlamento e as outras instituições da UE, 

uma vez que permitem estabelecer um 

diálogo direto com os cidadãos e residentes 

da UE, em especial quando sejam afetados 

pela aplicação do direito da UE e procurem 

um mecanismo de recurso efetivo e 

eficiente; realça que é imperativo que as 

instituições da UE e os Estados-Membros 

façam todos os esforços, nos seus 

domínios de competência respetivos, para 

encontrarem rapidamente soluções 

eficazes para as questões levantadas pelos 

peticionários; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Alteração  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta a importância de aumentar 

a sensibilização através de um debate 

público contínuo e de informações mais 

amplas sobre as competências reais da UE, 

o seu funcionamento e a necessidade de 

melhorias futuras, a fim de garantir que 

os cidadãos e residentes estejam bem 

informados sobre os níveis a que as 

decisões são tomadas, para que possam 

também participar nos debates sobre 

possíveis reformas e evitar a tendência de 

alguns Estados-Membros irresponsáveis 

para «responsabilizar Bruxelas»; 

considera que um debate público mais 

vasto sobre a UE, bem como uma melhor 

informação e educação e uma informação 

rigorosa pelos meios de comunicação 

social reduziriam o número de petições 

não admissíveis, uma vez que os cidadãos 

e os residentes estariam mais bem 

informados sobre as competências da UE; 

observa que o assunto de uma petição não 

admissível pode desempenhar um papel na 

elaboração de políticas, mesmo que não se 

enquadre no âmbito de competências da 

comissão; 

3. Salienta a importância de um 

debate público contínuo e de informações 

mais amplas sobre as competências reais 

da UE, o seu funcionamento e o seu 

futuro, a fim de sensibilizar para a 

necessidade urgente de introduzir uma 

governação totalmente democrática da 

UE que assegure a plena transparência, a 

proteção efetiva dos direitos 

fundamentais, a participação direta dos 

cidadãos nos processos de tomada de 

decisão e a devida consideração das 

preocupações dos cidadãos na agenda 

política da UE; considera imperativo que 

os cidadãos e os residentes sejam direta e 

ativamente envolvidos nos debates e nos 

processos de tomada de decisão sobre 

possíveis reformas; considera que um 

debate público mais vasto sobre a UE, bem 

como uma melhor informação e educação e 

uma informação rigorosa pelos meios de 

comunicação social, iriam aumentar a 

sensibilização do público para o direito de 

petição ao Parlamento Europeu, 

melhorando a compreensão sobre os 

poderes da UE e os problemas que 

enfrenta; observa que o assunto de uma 

petição não admissível pode desempenhar 

um papel na elaboração de políticas, 

mesmo que não se enquadre no âmbito de 

competências da comissão; 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Alteração  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberações da Comissão das Petições no ano de 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Sublinha que a Iniciativa de 

Cidadania Europeia deve ser transparente e 

eficaz, a fim de servir de instrumento 

importante para a cidadania ativa e a 

participação do público; lamenta que tal 

não tenha sido o caso no passado e que não 

se tenham registado resultados legislativos 

tangíveis de iniciativas anteriormente bem-

sucedidas; toma nota da proposta da 

Comissão relativa à revisão do 

Regulamento (UE) n.º 211/2011 sobre a 

Iniciativa de Cidadania Europeia16, 

publicada em 13 de setembro de 2017; 

realça a mais recente iniciativa de 

cidadania europeia (ICE) bem sucedida 

intitulada «Proibir o glifosato e proteger as 

pessoas e o ambiente contra pesticidas 

tóxicos»; assinala a audição pública sobre 

esta iniciativa no Parlamento, em 20 de 

novembro de 2017; espera uma reação 

consequente da Comissão no que diz 

respeito ao seu conteúdo; confirma o 

empenho da Comissão das Petições em 

participar de forma proativa na organização 

de audições públicas em prol de iniciativas 

bem sucedidas; compromete-se a conferir 

prioridade institucional para assegurar a 

eficácia deste processo participativo e 

garantir o devido seguimento legislativo; 

__________________________ 

26. Sublinha que a Iniciativa de 

Cidadania Europeia deve ser transparente e 

eficaz; realça que é necessário proceder a 

uma revisão dos atuais Tratados da UE, a 

fim de transformar a ICE num 

instrumento importante para promover 

eficazmente a cidadania ativa e a 

participação do público, assegurando 

simultaneamente o acompanhamento 

legislativo das ICE bem-sucedidas; 

lamenta que tal não tenha sido o caso no 

passado e que não se tenham registado 

resultados legislativos tangíveis de 

iniciativas anteriormente bem-sucedidas; 

toma nota da proposta da Comissão 

relativa à revisão do Regulamento (UE) n.º 

211/2011 sobre a Iniciativa de Cidadania 

Europeia16, publicada em 13 de setembro 

de 2017; realça a mais recente iniciativa de 

cidadania europeia bem sucedida intitulada 

«Proibir o glifosato e proteger as pessoas e 

o ambiente contra pesticidas tóxicos»; 

assinala a audição pública sobre esta 

iniciativa no Parlamento, em 20 de 

novembro de 2017; lamenta 

profundamente que a Comissão não tenha 

conseguido assegurar a plena 

transparência, a imparcialidade e a 

exatidão da recolha, análise e publicação 

das provas científicas utilizadas no 

procedimento que conduziu à renovação 
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16  JO L 65 de 11.3.2011, p. 1. da aprovação do glifosato; confirma o 

empenho da Comissão das Petições em 

participar de forma proativa na organização 

de audições públicas em prol de iniciativas 

bem sucedidas; compromete-se a conferir 

prioridade institucional para assegurar a 

eficácia deste processo participativo e 

garantir o devido seguimento legislativo; 

__________________________ 

16  JO L 65 de 11.3.2011, p. 1. 

Or. en 

 

 


