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6.2.2019 A8-0024/1

Amendamentul 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât dreptul de a adresa petiții 
crește capacitatea de reacție a 
Parlamentului European față de cetățenii și 
rezidenții Uniunii Europene;

B. întrucât dreptul de a adresa petiții 
trebuie consolidat pentru a crește 
capacitatea de reacție a Parlamentului 
European față de cetățenii și rezidenții 
Uniunii Europene, asigurând protecția 
deplină a drepturilor lor fundamentale și 
soluții eficiente la toate problemele 
ridicate prin intermediul petițiilor;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Amendamentul 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât fiecare petiție este evaluată 
și tratată cu atenție; întrucât fiecare 
petiționar are dreptul de a primi un răspuns 
și informații despre decizia privind 
admisibilitatea luată de Comisia pentru 
petiții, într-un interval de timp rezonabil, 
în propria limbă sau în limba utilizată în 
petiție;

C. întrucât fiecare petiție trebuie să fie 
evaluată și tratată cu atenție; întrucât 
fiecare petiționar are dreptul de a primi 
fără întârziere, în propria limbă sau în 
limba utilizată în petiție, un răspuns 
cuprinzător și informații despre decizia 
privind admisibilitatea luată de Comisia 
pentru petiții și despre acțiunile 
întreprinse de aceasta în procesul de 
tratare și de urmărire a petiției; întrucât 
experiența petiționarilor în ceea ce 
privește tratarea petițiilor lor influențează 
puternic modul în care aceștia percep 
instituțiile UE și respectarea de către 
acestea a dreptului de a adresa petiții 
prevăzut în legislația Uniunii Europene;
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6.2.2019 A8-0024/3

Amendamentul 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. evidențiază că petițiile reprezintă o 
oportunitate pentru Parlamentul European 
și alte instituții ale UE de a intra în dialog 
cu cetățenii UE care sunt afectați de 
aplicarea legislației Uniunii; subliniază că 
este necesar să se încurajeze cooperarea 
instituțiilor și organismelor UE cu 
autoritățile naționale, regionale și locale în 
chestiuni legate de aplicarea dreptului UE; 
invită instituțiile UE și statele membre să 
promoveze dreptul cetățenilor de a adresa 
petiții și să sensibilizeze populația cu 
privire la competențele UE și la căile de 
atac posibile, pe care Parlamentul 
European le poate prezenta în cursul 
tratării petițiilor;

2. evidențiază că petițiile reprezintă o 
oportunitate pentru Parlamentul European 
și alte instituții ale UE de a intra în dialog 
cu cetățenii UE care sunt afectați de 
aplicarea legislației Uniunii; subliniază că 
este necesar să se încurajeze cooperarea 
instituțiilor și organismelor UE cu 
autoritățile naționale, regionale și locale în 
chestiuni legate de deficiențe, 
inconsecvențe și lacune în dreptul UE și 
în punerea sa în aplicare, pentru a proteja 
pe deplin și în mod eficace drepturile 
economice, sociale și culturale ale tuturor 
cetățenilor; invită instituțiile UE și statele 
membre să promoveze dreptul cetățenilor 
de a adresa petiții și să sensibilizeze 
populația cu privire la competențele UE și 
la căile de atac posibile pe care 
Parlamentul European le poate prezenta în 
cursul tratării petițiilor;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Amendamentul 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea adoptării 
unei guvernanțe pe deplin democratice a 
UE, precum și a unor norme etice mai 
stricte în cadrul instituțiilor, organelor și 
agențiilor UE pentru a soluționa 
problemele lipsei de transparență în 
procesul de luare a deciziilor în UE, 
conflictele de interese și toate aspectele 
etice care afectează procesul legislativ la 
nivelul UE legate de problemele ridicate 
de petiționari;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Amendamentul 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. evidențiază patru audieri publice pe 
diverse teme, și anume cea din 1 februarie 
2018 privind drepturile cetățenilor după 
Brexit, împreună cu Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, cea din 21 februarie 2018 
privind inițiativa cetățenească europeană - 
revizuirea regulamentului, împreună cu 
Comisia pentru afaceri constituționale, cea 
din 22 martie 2018 privind impactul 
perturbatorilor endocrini asupra sănătății 
publice, împreună cu Comisia pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, și cea din 9 octombrie 2018 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități; reamintește membrilor 
comisiei importanța participării la audierile 
publice solicitate și organizate de comisie; 
solicită rețelei pentru petiții să prezinte 
propuneri de audieri publice și subiecte 
specifice pentru studiile și rezoluțiile 
Parlamentului European, care să reflecte 
legătura dintre activitatea legislativă în curs 
și competența de control politic a 
Parlamentului și petițiile care tratează 
chestiuni de importanță majoră pentru 
cetățenii europeni; subliniază că rețeaua 
pentru petiții este forumul potrivit pentru 
a propune inițiative comune care să fie 
tratate drept petiții, care ar putea exprima 

8. evidențiază patru audieri publice pe 
diverse teme, și anume cea din 1 februarie 
2018 privind drepturile cetățenilor după 
Brexit, împreună cu Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, cea din 21 februarie 2018 
privind inițiativa cetățenească europeană - 
revizuirea regulamentului, împreună cu 
Comisia pentru afaceri constituționale, cea 
din 22 martie 2018 privind impactul 
perturbatorilor endocrini asupra sănătății 
publice, împreună cu Comisia pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, și cea din 9 octombrie 2018 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități; reamintește membrilor 
comisiei importanța participării la audierile 
publice solicitate și organizate de comisie; 
salută faptul că Comisia pentru petiții 
prezintă propuneri de audieri publice și 
subiecte specifice pentru studiile și 
rezoluțiile Parlamentului European, care au 
reflectat legătura dintre activitatea 
legislativă în curs și competența de control 
politic a Parlamentului și petițiile care 
tratează chestiuni de importanță majoră 
pentru cetățenii europeni; subliniază faptul 
că Comisia pentru petiții trebuie să fie 
consolidată și să aibă posibilitatea de a 
prezenta mai multe inițiative pentru a 
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în mod exhaustiv contribuția 
Parlamentului European la petițiile 
cetățenilor europeni;

îmbunătăți contribuția Parlamentului la 
soluționarea problemelor cetățenilor 
europeni exprimate prin intermediul 
petițiilor;

Or. en



AM\1176241RO.docx PE631.711v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0024/6

Amendamentul 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. speră că rețeaua pentru petiții este 
un mijloc prin care Comisia pentru petiții 
să devină mai vizibilă și mai relevantă în 
activitatea celorlalte comisii ale 
Parlamentului, astfel încât petițiile să fie 
luate în considerare într-o mai mare măsură 
în activitatea legislativă; își reafirmă 
convingerea că reuniunile rețelei pentru 
petiții sunt esențiale pentru consolidarea 
cooperării dintre comisiile parlamentare 
prin schimbul de informații și de bune 
practici între membrii rețelei;

11. consideră că Comisia pentru petiții 
trebuie să devină mai vizibilă și mai 
relevantă în activitatea celorlalte comisii 
ale Parlamentului, astfel încât petițiile să 
fie luate în considerare într-o mai mare 
măsură în activitatea legislativă; își 
reafirmă convingerea că Comisia pentru 
petiții trebuie să joace un rol central în 
consolidarea cooperării dintre comisiile 
parlamentare, promovând, printre altele, 
un schimb mai eficient de informații și de 
bune practici, în vederea îmbunătățirii 
capacității Parlamentului de a răspunde 
tuturor problemelor ridicate în petiții;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Amendamentul 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. atrage atenția asupra propunerilor 
de rezoluție depuse în conformitate cu 
articolul 128 alineatul (5) sau cu articolul 
216 alineatul (2) în numele comisiei, 
adoptate în plen, în special cea referitoare 
la protecție și nediscriminare în ceea ce 
privește minoritățile în statele membre ale 
UE2, cea referitoare la răspunsurile la 
petițiile privind contracararea precarității și 
utilizarea abuzivă a contractelor pe durată 
determinată3, cea referitoare la efectele 
negative ale Legii SUA referitoare la 
conformitatea fiscală aplicabilă conturilor 
din străinătate (FATCA) asupra cetățenilor 
UE și îndeosebi asupra „americanilor 
accidentali”4 și cea referitoare la rolul 
Oficiului german de asistență socială 
pentru copii și tineret (Jugendamt) în 
litigiile familiale transfrontaliere5;

_________________
2 Texte adoptate, P8_TA(2018)0032.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0242.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0316.
5 Texte adoptate, P8_TA(2018)0476.

13. atrage atenția asupra propunerilor 
de rezoluție depuse în conformitate cu 
articolul 128 alineatul (5) sau cu articolul 
216 alineatul (2) în numele comisiei, 
adoptate în plen, în special cea referitoare 
la protecție și nediscriminare în ceea ce 
privește minoritățile în statele membre ale 
UE2, cea referitoare la răspunsurile la 
petițiile privind contracararea precarității și 
utilizarea abuzivă a contractelor pe durată 
determinată3, cea referitoare la efectele 
negative ale Legii SUA referitoare la 
conformitatea fiscală aplicabilă conturilor 
din străinătate (FATCA) asupra cetățenilor 
UE și îndeosebi asupra „americanilor 
accidentali”4, și cea referitoare la rolul 
Administrației germane pentru copii și 
tineret (Jugendamt) în litigiile familiale 
transfrontaliere5;

_________________
2 Texte adoptate, P8_TA(2018)0032.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0242.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0316.
5 Texte adoptate, P8_TA(2018)0476.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Amendamentul 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, în contextul 
Săptămânii drepturilor omului, Comisia 
pentru petiții a examinat mai multe petiții 
referitoare la chestiuni legate de drepturile 
omului și a prezentat un studiu actualizat 
referitor la Directiva privind facilitarea și 
la incriminarea asistenței umanitare 
acordate migranților aflați în situație 
neregulamentară; solicită Comisiei să 
propună modificarea articolului 1 
alineatul (2) din Directiva 2002/90/CE a 
Consiliului din 28 noiembrie 2002 pentru 
a defini facilitarea intrării, tranzitului și 
șederii neautorizate12, în vederea 
introducerii unei scutiri obligatorii de la 
posibilitatea de incriminare a asistenței 
umanitare în cazul intrării, tranzitului și 
șederii resortisanților țărilor terțe;

20. subliniază că, în contextul 
Săptămânii drepturilor omului, Comisia 
pentru petiții a examinat mai multe petiții 
referitoare la chestiuni legate de drepturile 
omului și a prezentat un studiu actualizat 
referitor la Directiva privind facilitarea și 
la incriminarea asistenței umanitare 
acordate migranților aflați în situație 
neregulamentară; solicită Comisiei să 
propună o strategie eficientă și sustenabilă 
a UE privind migrația, cu scopul de a 
consolida căile legale și sigure de intrare 
în UE, transferul automat și obligatoriu al 
solicitanților de azil în toate statele 
membre, precum și îmbunătățirea 
cooperării dintre toate statele membre 
pentru a aborda mai eficient problemele 
economice și sociale grave care afectează 
țările de origine ale migranților, pentru ca 
aceștia să nu fie obligați să caute, prin 
migrația neregulamentară, o modalitate 
de a supraviețui în altă parte;

_________________
12 JO L 328, 5.12.2002, p. 17.

_________________
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6.2.2019 A8-0024/9

Amendamentul 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
(2018/2280(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este convins că Secretariatul 
Comisiei pentru petiții tratează petițiile 
eficient și cu mare grijă, în conformitate cu 
orientările comisiei și cu circuitul petițiilor 
în administrația PE; solicită să se continue 
inovarea în tratarea petițiilor, exploatând 
cele mai recente evoluții tehnologice, astfel 
încât întregul proces să devină mai clar și 
mai transparent pentru cetățenii europeni;

21. este convins că Secretariatul 
Comisiei pentru petiții trebuie să 
beneficieze de resursele necesare pentru a 
trata petițiile mai eficient și cu mai mare 
grijă, în conformitate cu orientările 
comisiei; solicită să se continue inovarea în 
tratarea petițiilor, exploatând cele mai 
recente evoluții tehnologice, astfel încât 
întregul proces să devină mai clar și mai 
transparent pentru cetățenii europeni;

Or. en


