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6.2.2019 A8-0024/12

Alteração 12
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que, em 2018, foram 
realizadas quatro missões de recolha de 
informações nos termos do 216.º-A do 
Regimento: à Lusácia (Alemanha) sobre o 
impacto da extração de lignite na 
população local, em particular na 
comunidade sorábia, e na poluição do rio 
Spree e das águas adjacentes; a Famagusta 
(Chipre), sobre devolução da zona fechada 
da cidade ocupada de Famagusta aos 
habitantes originais; a Doñana (Espanha) 
sobre a situação ambiental e a possível 
degradação da área protegida do Parque 
Nacional de Doñana bem como a 
Valledora (Itália), sobre os danos 
ambientais causados por aterros e 
pedreiras; 

J. Considerando que, em 2018, foram 
realizadas quatro missões de recolha de 
informações nos termos do 216.º-A do 
Regimento: à Lusácia (Alemanha) sobre o 
impacto da extração de lignite na 
população local, em particular na 
comunidade sorábia, e na poluição do rio 
Spree e das águas adjacentes; a Famagusta 
(Chipre), sobre devolução da zona fechada 
da cidade ocupada de Famagusta aos 
habitantes originais; a Doñana (Espanha) 
sobre a situação ambiental e a possível 
degradação da área protegida do Parque 
Nacional de Doñana devido a um projeto 
de armazenamento de gás e à 
sobre-exploração dos recursos hídricos 
subterrâneos; bem como a Valledora 
(Itália), sobre os danos ambientais 
causados por aterros e pedreiras;
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6.2.2019 A8-0024/13

Alteração 13
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
Considerando P

Proposta de resolução Alteração

P. Considerando que foram levadas a 
cabo várias melhorias técnicas para tornar 
o portal Web das petições mais simples e 
acessível aos cidadãos, as quais 
consistiram no aperfeiçoamento da função 
de pesquisa, que aumentou o número de 
resultados apresentados e permitiu aos 
utilizadores encontrar petições através de 
palavras-chave destacadas no título da 
petição e na síntese, bem como na 
introdução de notificações mais específicas 
destinadas aos utilizadores, nas suas 
próprias línguas; que as estatísticas do 
portal foram disponibilizadas a partir do 
segundo semestre de 2018, fornecendo 
dados úteis sobre o tráfego e o 
comportamento dos utilizadores no sítio 
Web; que os aperfeiçoamentos técnicos 
prosseguiram, com a introdução de um 
novo módulo de perguntas frequentes 
(FAQ) e outras melhorias no módulo de 
administração; que um elevado número de 
pedidos individuais de apoio foi tratado 
com êxito; 

P. Considerando que foram levadas a 
cabo várias melhorias técnicas para tornar 
o portal Web das petições mais simples e 
acessível aos cidadãos, as quais 
consistiram no aperfeiçoamento da função 
de pesquisa, que aumentou o número de 
resultados apresentados e permitiu aos 
utilizadores encontrar petições através de 
palavras-chave destacadas no título da 
petição e na síntese, bem como na 
introdução de notificações mais específicas 
destinadas aos utilizadores, nas suas 
próprias línguas; que as estatísticas do 
portal foram disponibilizadas a partir do 
segundo semestre de 2018, fornecendo 
dados úteis sobre o tráfego e o 
comportamento dos utilizadores no sítio 
Web; que os aperfeiçoamentos técnicos 
prosseguiram, com a introdução de um 
novo módulo de perguntas frequentes 
(FAQ) e outras melhorias no módulo de 
administração; que um elevado número de 
pedidos individuais de apoio foi tratado 
com êxito; que ainda não foram 
plenamente implementadas algumas 
funcionalidades que tornarão o portal 
mais interativo e uma fonte de 
informações em tempo real tanto para os 
peticionários como para os apoiantes das 
petições;
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6.2.2019 A8-0024/14

Alteração 14
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Reitera a necessidade de um debate 
público permanente sobre os domínios de 
atividade da União, os seus limites e o seu 
futuro, de molde a garantir que os 
cidadãos saibam devidamente a que níveis 
são tomadas as decisões e evitar que as 
«culpas» sejam atribuídas a Bruxelas, 
como fazem alguns Estados-Membros 
irresponsáveis; apela a um diálogo bianual 
mais intenso e estruturado entre a 
Comissão das Petições e os membros das 
comissões homólogas nos parlamentos 
nacionais sobre petições que tratem de 
assuntos de grande preocupação para os 
cidadãos europeus, estimulando um 
verdadeiro debate entre os deputados ao 
Parlamento Europeu e os deputados 
nacionais centrado em petições suscetíveis 
de aprofundar a sensibilização para as 
políticas da UE e a clareza das 
competências da UE e dos Estados-
Membros; 

4. Reitera a necessidade de um debate 
público permanente sobre o futuro da 
União e de garantir que os cidadãos saibam 
devidamente a que níveis são tomadas as 
decisões e evitar que as «culpas» sejam 
atribuídas a Bruxelas, como fazem alguns 
Estados-Membros irresponsáveis; apela a 
um diálogo regular mais intenso e 
estruturado entre a Comissão das Petições 
e os membros das comissões homólogas 
nos parlamentos nacionais sobre petições 
que tratem de assuntos de grande 
preocupação para os cidadãos europeus, 
estimulando um verdadeiro debate entre os 
deputados ao Parlamento Europeu e os 
deputados nacionais centrado em petições 
suscetíveis de aprofundar a sensibilização 
para as políticas da UE e a clareza das 
competências da UE e dos Estados-
Membros;
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6.2.2019 A8-0024/15

Alteração 15
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Confirma a necessidade de reforçar 
o diálogo político e técnico com as 
comissões parlamentares pertinentes dos 
parlamentos nacionais; congratula-se com 
a presença da Comissão das Petições do 
Bundestag alemão na reunião da comissão, 
em 9 de outubro de 2018, para levantar 
problemas de interesse comum e debater 
petições relevantes; destaca a reunião 
interparlamentar de comissões com os 
parlamentos nacionais, em 27 de novembro 
de 2018, organizada em conjunto com a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos e em 
cooperação com a rede europeia de 
provedores de justiça, na qual foi abordado 
o tema da implementação e execução do 
Direito da União;

10. Confirma a necessidade de reforçar 
o diálogo político e técnico com as 
comissões parlamentares pertinentes dos 
parlamentos nacionais; congratula-se com 
a presença da Comissão das Petições do 
Bundestag alemão na reunião da comissão, 
em 9 de outubro de 2018, para levantar 
problemas de interesse comum e debater 
petições relevantes; destaca a reunião 
interparlamentar de comissões com os 
parlamentos nacionais, em 27 de novembro 
de 2018, organizada em conjunto com a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos e em 
cooperação com a rede europeia de 
provedores de justiça, na qual foi abordado 
o tema da implementação e execução do 
Direito da União e, em particular, o papel, 
neste contexto, das petições apresentadas 
aos parlamentos;
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6.2.2019 A8-0024/16

Alteração 16
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está convicto de que o secretariado 
da Comissão das Petições trata as petições 
de forma eficiente e com grande cuidado, 
de acordo com as orientações da comissão 
e o ciclo de vida das petições na 
administração do PE; apela a mais 
inovações no tratamento de petições, tendo 
em conta os desenvolvimentos 
tecnológicos mais recentes, para tornar 
todo o processo mais claro e mais 
transparente para os cidadãos europeus;

21. Está convicto de que o secretariado 
da Comissão das Petições trata as petições 
em conformidade com as orientações da 
comissão; apela a que sejam atribuídos 
mais recursos humanos para levar a cabo 
esta tarefa, a fim de assegurar o melhor 
serviço possível no tratamento de petições, 
a par de mais inovações, tendo em conta 
os desenvolvimentos tecnológicos mais 
recentes, para tornar todo o processo mais 
claro e mais transparente para os cidadãos 
europeus e os residentes na UE;
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6.2.2019 A8-0024/17

Alteração 17
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Sublinha a importância do portal da 
Comissão das Petições para uma 
tramitação fluida e eficiente das petições; 
salienta que uma das prioridades para o 
próximo período consiste em melhorar a 
comunicação com os peticionários através 
das respetivas contas, de forma a aliviar os 
encargos administrativos e a acelerar os 
prazos de tratamento das petições; reitera a 
necessidade de prosseguir o 
desenvolvimento técnico do portal, de o 
adaptar às normas do sítio Web do 
Parlamento e de aumentar a sua 
visibilidade tanto na plataforma do PE 
como entre os cidadãos; salienta que 
devem ser prosseguidos os esforços para 
tornar o portal mais acessível aos seus 
utilizadores, em particular às pessoas com 
deficiência;

22. Sublinha a importância do portal da 
Comissão das Petições para uma 
tramitação fluida e transparente das 
petições; salienta que uma das prioridades 
imediatas consiste em melhorar a 
comunicação com os peticionários e os 
apoiantes das petições através das 
respetivas contas, de forma a aliviar os 
encargos administrativos e a acelerar os 
prazos de tratamento das petições; reitera a 
necessidade de prosseguir o 
desenvolvimento técnico do portal, de o 
adaptar às normas do sítio Web do 
Parlamento e de aumentar a sua 
visibilidade tanto na plataforma do PE 
como entre os cidadãos; salienta que 
devem ser prosseguidos os esforços para 
tornar o portal mais acessível aos seus 
utilizadores, em particular às pessoas com 
deficiência;
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6.2.2019 A8-0024/18

Alteração 18
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 2-A. Recorda que a maioria dos 
residentes na UE considera que a 
apresentação de petições ao Parlamento é 
a única forma ou o modo mais fácil de 
comunicar diretamente com as 
instituições europeias; entende que o 
processo de petição constitui uma forma 
eficaz de manter os laços práticos e 
emocionais entre as instituições europeias 
e os cidadãos e serve como um 
instrumento para assegurar maior 
confiança na União;
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6.2.2019 A8-0024/19

Alteração 19
Miroslavs Mitrofanovs
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 22-A. Sugere que sejam tomadas as 
medidas administrativas necessárias para 
facilitar efetivamente a apresentação de 
petições nas várias línguas minoritárias 
regionais e tradicionais da UE; considera 
que tal garantiria também a milhões de 
cidadãos e residentes na UE a 
possibilidade de exercerem esse direito;
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