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Amendamentul  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât participarea activă este 

posibilă numai cu condiția să existe un 

proces democratic și transparent care să le 

permită Parlamentului și Comisiei pentru 

petiții să desfășoare o activitate apropiată 

de cetățeni și semnificativă; întrucât acest 

lucru presupune un obiectiv de 

îmbunătățire continuă a interacțiunii cu 

petiționarii, urmărind, printre altele, 

implementarea noilor evoluții tehnologice 
și profitând de acestea, precum și a 

interacțiunii cu alți cetățeni și rezidenți 

vizați, cum ar fi susținătorii petițiilor prin 

intermediul portalului web pentru petiții; 

J. întrucât participarea activă efectivă 

a cetățenilor este posibilă doar în cadrul 

unei guvernanțe pe deplin democratice la 

nivelul UE, care să garanteze 

transparența deplină, protejarea eficace a 

drepturilor fundamentale, implicarea 

directă a cetățenilor în procesele 

decizionale și includerea adecvată în 

agenda politică a UE a preocupărilor 

cetățenilor; întrucât o guvernanță pe 

deplin democratică și transparentă 

permite, de asemenea, Parlamentului și 

Comisiei pentru petiții să desfășoare o 

activitate mai semnificativă și mai 

apropiată de cetățeni; întrucât este 

necesară o îmbunătățire continuă a 

interacțiunii cu petiționarii, precum și cu 

alți cetățeni și rezidenți vizați, cum ar fi 

susținătorii petițiilor, prin intermediul 

portalului web pentru petiții, urmărind, 

printre altele, implementarea noilor 

evoluții tehnologice și profitând de 

acestea; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Amendamentul  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât Comisia pentru petiții 

consideră inițiativa cetățenească europeană 

drept un instrument important al 

democrației directe și participative, care, 

dacă este luat în serios, ar trebui să le 

permită cetățenilor să se implice în mod 

activ în elaborarea politicilor și a legislației 

europene; 

U. întrucât Comisia pentru petiții 

consideră inițiativa cetățenească europeană 

drept un instrument important al 

democrației directe și participative; 

întrucât, pentru a le permite cetățenilor să 

se implice în mod mai activ în elaborarea 

politicilor și a legislației europene prin 

inițiativa cetățenească europeană, este 

necesară o revizie a tratatelor UE actuale 

pentru a garanta că legislația se modifică 

pentru a reflecta inițiativele cetățenești 

europene care au succes; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Amendamentul  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că petițiile reprezintă atât 

o oportunitate, cât și o provocare pentru 

Parlament și alte instituții ale UE pentru că 

permit stabilirea unui dialog direct cu 

cetățenii și rezidenții UE, în special dacă 

sunt afectați de punerea în aplicare a 

dreptului UE și caută un mecanism de 

remediere eficace și eficient; 

2. subliniază că petițiile reprezintă atât 

o oportunitate, cât și o provocare pentru 

Parlament și alte instituții ale UE pentru că 

permit stabilirea unui dialog direct cu 

cetățenii și rezidenții UE, în special dacă 

sunt afectați de punerea în aplicare a 

dreptului UE și caută un mecanism de 

remediere eficace și eficient; subliniază că 

instituțiile UE și instituțiile statelor 

membre trebuie să depună toate eforturile 

în domeniile lor de competență pentru a 

asigura soluționarea promptă și eficace a 

problemelor ridicate de cetățeni prin 

petiții; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Amendamentul  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că este important să se 

sensibilizeze populația printr-o dezbatere 

publică neîntreruptă și o informare mai 

largă despre competențele reale ale UE, 

funcționarea acesteia și necesitatea de a fi 

îmbunătățită în viitor, pentru a asigura 

faptul că cetățenii și rezidenții sunt bine 

informați în legătură cu nivelurile la care 

sunt adoptate deciziile, astfel încât să 

poată să participe la discuțiile privind 

eventuale reforme, precum și pentru a 

evita practica de „a da vina pe Bruxelles”, 

folosită de unele state membre 

iresponsabile; consideră că o dezbatere 

publică mai amplă despre UE, o informare 

și o educare mai bune și o activitate 

riguroasă a mass-mediei ar reduce 

numărul petițiilor inadmisibile, întrucât 

cetățenii și rezidenții ar fi mai conștienți 

de competențele UE; observă că subiectul 

unei petiții inadmisibile poate să joace un 

rol în elaborarea politicilor, chiar dacă 

acesta nu se încadrează în domeniul de 

aplicare al comisiei; 

3. subliniază că este important să se 

sensibilizeze populația printr-o dezbatere 

publică neîntreruptă și o informare mai 

largă despre competențele reale ale UE, 

funcționarea și viitorul său, pentru a se 

atrage atenția cu privire la nevoia urgentă 

de a introduce o guvernanță pe deplin 

democratică la nivelul UE, care să 

garanteze transparența deplină, 

protejarea eficace a drepturilor 

fundamentale, implicarea directă a 

cetățenilor în procesele decizionale și 

includerea preocupărilor exprese ale 

cetățenilor în agenda politică a UE; 

consideră că cetățenii și rezidenții trebuie 

să poată să participe în mod direct și activ 

la discuțiile și la procesele decizionale 

privind eventuale reforme; consideră că o 

dezbatere publică mai amplă despre UE, o 

informare și o educare mai bune și o 

activitate riguroasă a mass-mediei ar 

sensibiliza populația cu privire la dreptul 

de a adresa o petiție Parlamentului 

European, îmbunătățind înțelegerea 

competențelor UE și a problemelor cu 

care aceasta se confruntă; observă că 

subiectul unei petiții inadmisibile poate să 

joace un rol în elaborarea politicilor, chiar 

dacă acesta nu se încadrează în domeniul 

de aplicare al comisiei; 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Amendamentul  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază că inițiativa cetățenească 

europeană ar trebui să fie transparentă și 

eficace, pentru a constitui un instrument 

important pentru cetățenia activă și 

participarea publicului; regretă că nu s-a 

întâmplat acest lucru în trecut și că nu a 

existat niciun rezultat legislativ concret al 

inițiativelor reușite anterioare; ia act de 

propunerea Comisiei de revizuire a 

Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind 

inițiativa cetățenească europeană16, 

publicată la 13 septembrie 2017; 

evidențiază cea mai recentă inițiativă 

cetățenească europeană reușită care a fost 

propusă, intitulată „Interzicerea glifosatului 

și protecția oamenilor și a mediului 

împotriva pesticidelor toxice”; atrage 

atenția asupra dezbaterii publice privind 

această inițiativă organizată în Parlament la 

20 noiembrie 2017; se așteaptă la o reacție 

din partea Comisiei în ceea ce privește 

conținutul acesteia; confirmă 

angajamentul Comisiei pentru petiții de a 

se implica proactiv în organizarea unor 

audieri publice pentru inițiativele reușite; 

se angajează să acorde prioritate la nivel 

instituțional eficacității acestui proces de 

participare și să asigure, ca urmare a 

acestuia, adoptarea unor măsuri legislative 

corespunzătoare; 

26. subliniază că inițiativa cetățenească 

europeană ar trebui să fie transparentă și 

eficace; evidențiază necesitatea de a 

revizui tratatele curente ale UE pentru a 

transforma inițiativa cetățenească 

europeană într-un instrument important 

care să promoveze în mod concret 
cetățenia activă și participarea publicului, 

asigurându-se luarea unor măsuri 

legislative ca urmare a inițiativelor 

cetățenești europene care au avut succes; 

regretă că nu s-a întâmplat acest lucru în 

trecut și că nu a existat niciun rezultat 

legislativ concret al inițiativelor reușite 

anterioare; ia act de propunerea Comisiei 

de revizuire a Regulamentului (UE) nr. 

211/2011 privind inițiativa cetățenească 

europeană16, publicată la 13 septembrie 

2017; evidențiază cea mai recentă inițiativă 

cetățenească europeană reușită care a fost 

propusă, intitulată „Interzicerea glifosatului 

și protecția oamenilor și a mediului 

împotriva pesticidelor toxice”; atrage 

atenția asupra dezbaterii publice privind 

această inițiativă organizată în Parlament la 

20 noiembrie 2017; regretă profund faptul 

că Comisia nu a reușit să asigure 

colectarea, examinarea și publicarea pe 

deplin transparente, imparțiale și exacte a 

dovezilor științifice utilizate în procedura 

care a condus la reînnoirea aprobării 
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glifosatului; confirmă angajamentul 

Comisiei pentru petiții de a se implica 

proactiv în organizarea unor audieri 

publice pentru inițiativele reușite; se 

angajează să acorde prioritate la nivel 

instituțional eficacității acestui proces de 

participare și să asigure, ca urmare a 

acestuia, adoptarea unor măsuri legislative 

corespunzătoare; 

__________________________ 
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