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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește că Comisia pentru 
petiții a adoptat avize anexate la rapoartele 
Parlamentului cu privire la o gamă largă de 
probleme ridicate în petiții, inclusiv privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE în 
20166, coordonarea sistemelor de securitate 
socială7, inițiativa cetățenească europeană8, 
raportul de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 privind 
protecția animalelor în timpul transportului 
în interiorul și în afara UE9, propunerea de 
modificare a Deciziei 94/262/CE, Euratom 
a Parlamentului European din 9 martie 
1994 privind statutul și condițiile generale 
pentru exercitarea funcțiilor 
Ombudsmanului10 și punerea în aplicare a 
dispozițiilor tratatului referitoare la 
cetățenia UE11; subliniază că, de la 
începutul prezentei legislaturi, Comisia 
pentru petiții a prezentat mai multe avize 
cu privire la procedurile legislative ale UE 
în curs;

16. reamintește că Comisia pentru 
petiții a adoptat avize anexate la rapoartele 
Parlamentului cu privire la o gamă largă de 
probleme ridicate în petiții, inclusiv privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE în 
20166, coordonarea sistemelor de securitate 
socială7, inițiativa cetățenească europeană8, 
raportul de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 privind 
protecția animalelor în timpul transportului 
în interiorul și în afara UE9, propunerea de 
modificare a Deciziei 94/262/CE, Euratom 
a Parlamentului European din 9 martie 
1994 privind statutul și condițiile generale 
pentru exercitarea funcțiilor 
Ombudsmanului10 și punerea în aplicare a 
dispozițiilor tratatului referitoare la 
cetățenia UE11; subliniază că, de la 
începutul prezentei legislaturi, Comisia 
pentru petiții a prezentat mai multe avize 
cu privire la procedurile legislative ale UE 
în curs; subliniază că este important să se 
furnizeze justificări ale amendamentelor 
și, în măsura posibilului, să se facă 
trimitere directă la petițiile cetățenilor;

_________________
6 Aviz adoptat la 21 martie 2018.
7 Aviz adoptat la 24 aprilie 2018.
8 Aviz adoptat la 16 mai 2018.

_________________
6 Aviz adoptat la 21 martie 2018.
7 Aviz adoptat la 24 aprilie 2018.
8 Aviz adoptat la 16 mai 2018.
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9 Aviz adoptat la 9 octombrie 2018.
10 Aviz adoptat la 21 noiembrie 2018.
11 Aviz adoptat la 21 noiembrie 2018.

9 Aviz adoptat la 9 octombrie 2018.
10 Aviz adoptat la 21 noiembrie 2018.
11 Aviz adoptat la 21 noiembrie 2018.
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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 tratează petițiile 
eficient și cu mare grijă, în conformitate cu 
orientările comisiei și cu circuitul petițiilor 
în administrația PE; subliniază că numărul 
de petiții a scăzut de la 2 715 în 2014 la 
1 202 în 2018, în parte ca urmare a 
revizuirii administrative a procedurii de 
adresare a petițiilor și a portalului web 
pentru petiții, care a informat mai bine 
potențialii petiționari cu privire la 
domeniile de activitate ale UE și posibilele 
răspunsuri la petițiile admisibile și le-a 
permis acestora să semneze sau să 
sprijine petițiile existente; 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;
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