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6.2.2019 A8-0024/12

Amendamentul 12
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în 2018, au avut loc patru 
vizite de informare, desfășurate în 
conformitate cu articolul 216a din 
Regulamentul de procedură: în Luzacia 
(Germania) în legătură cu impactul 
extracției de lignit asupra populației locale, 
în special asupra comunității sorabe, și 
asupra poluării râului Spree și a apelor 
adiacente, la Famagusta (Cipru) în legătură 
cu retrocedarea zonei închise din orașul 
ocupat Famagusta locuitorilor inițiali, la 
Doñana (Spania) în legătură cu situația 
mediului și posibila degradare a zonei 
protejate din Parcul Național Doñana și la 
Valledora (Italia) în legătură cu daunele 
aduse mediului de depozitele de deșeuri și 
de cariere; 

J. întrucât, în 2018, au avut loc patru 
vizite de informare, desfășurate în 
conformitate cu articolul 216a din 
Regulamentul de procedură: în Luzacia 
(Germania) în legătură cu impactul 
extracției de lignit asupra populației locale, 
în special asupra comunității sorabe, și 
asupra poluării râului Spree și a apelor 
adiacente, la Famagusta (Cipru) în legătură 
cu retrocedarea zonei închise din orașul 
ocupat Famagusta locuitorilor inițiali, la 
Doñana (Spania) în legătură cu situația 
mediului și posibila degradare a zonei 
protejate din Parcul Național Doñana din 
cauza unui proiect de stocare a gazelor 
naturale și a supraexploatării resurselor 
acvatice subterane și la Valledora (Italia) 
în legătură cu daunele aduse mediului de 
depozitele de deșeuri și de cariere;
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6.2.2019 A8-0024/13

Amendamentul 13
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât au fost introduse o serie de 
îmbunătățiri tehnice pentru ca portalul web 
pentru petiții să fie mai ușor de utilizat și 
accesibil pentru cetățeni, cum ar fi 
dezvoltarea în continuare a funcției de 
căutare, creșterea numărului de rezultate 
afișate, permiterea găsirii petițiilor prin 
intermediul unor cuvinte-cheie evidențiate 
în titlul și în rezumatul petiției și utilizarea 
unor notificări mai specifice pentru 
utilizatori în propria lor limbă; întrucât 
statisticile privind portalul sunt disponibile 
începând cu a doua jumătate a anului 2018, 
furnizând date utile despre traficul pe site 
și comportamentul utilizatorilor; întrucât 
îmbunătățirile tehnice au continuat, 
introducându-se un nou instrument pentru 
întrebări frecvente și alte ameliorări ale 
modulului de administrare; întrucât au fost 
tratate cu succes multe cereri individuale 
de asistență, 

P. întrucât au fost introduse o serie de 
îmbunătățiri tehnice pentru ca portalul web 
pentru petiții să fie mai ușor de utilizat și 
accesibil pentru cetățeni, cum ar fi 
dezvoltarea în continuare a funcției de 
căutare, creșterea numărului de rezultate 
afișate, permiterea găsirii petițiilor prin 
intermediul unor cuvinte-cheie evidențiate 
în titlul și în rezumatul petiției și utilizarea 
unor notificări mai specifice pentru 
utilizatori în propria lor limbă; întrucât 
statisticile privind portalul sunt disponibile 
începând cu a doua jumătate a anului 2018, 
furnizând date utile despre traficul pe site 
și comportamentul utilizatorilor; întrucât 
îmbunătățirile tehnice au continuat, 
introducându-se un nou instrument pentru 
întrebări frecvente și alte ameliorări ale 
modulului de administrare; întrucât au fost 
tratate cu succes multe cereri individuale 
de asistență; întrucât nu au fost încă puse 
pe deplin în practică anumite elemente 
care vor face portalul mai interactiv și îl 
vor transforma într-o sursă de informare 
în timp real atât pentru autorii petițiilor, 
cât și pentru persoanele care le susțin,
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6.2.2019 A8-0024/14

Amendamentul 14
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că este nevoie de 
dezbateri publice continue privind 
domeniile de activitate ale Uniunii, 
limitele și viitorul său, pentru a asigura 
faptul că cetățenii sunt bine informați în 
legătură cu nivelurile la care sunt luate 
deciziile și pentru a preveni fenomenul de 
„blamare a Bruxelles-ului” la care recurg 
anumite state membre iresponsabile; 
solicită un dialog bianual mai intens și mai 
structurat între Comisia pentru petiții și 
membrii comisiilor pentru petiții din 
parlamentele naționale cu privire la petițiile 
care aduc în discuție chestiuni de interes 
major pentru cetățenii europeni, stimulând 
o dezbatere reală între deputații în 
Parlamentul European și deputații în 
parlamentele naționale, axată pe petițiile 
care ar crește gradul de sensibilizare cu 
privire la politicile UE și claritatea cu 
privire la competențele UE și ale statelor 
membre; 

4. reamintește că este nevoie de 
dezbateri publice continue privind viitorul 
Uniunii și este nevoie să se asigure faptul 
că cetățenii sunt bine informați în legătură 
cu nivelurile la care sunt luate deciziile și 
să se prevină fenomenul „Bruxelles e de 
vină” la care recurg anumite state membre 
iresponsabile; solicită un dialog regulat 
mai intens și mai structurat între Comisia 
pentru petiții și membrii comisiilor pentru 
petiții din parlamentele naționale cu privire 
la petițiile care aduc în discuție chestiuni 
de interes major pentru cetățenii europeni, 
stimulând o dezbatere reală între deputații 
în Parlamentul European și deputații în 
parlamentele naționale, axată pe petițiile 
care ar crește gradul de sensibilizare cu 
privire la politicile UE și gradul de 
claritate cu privire la competențele UE și 
ale statelor membre;
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6.2.2019 A8-0024/15

Amendamentul 15
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. confirmă necesitatea de a consolida 
dialogul politic și tehnic cu comisiile 
relevante ale parlamentelor naționale; 
salută vizita Comisiei pentru petiții din 
cadrul Bundestagului german la reuniunea 
comisiei din 9 octombrie 2018 pentru a 
ridica probleme de interes comun și a 
discuta petiții relevante; evidențiază 
reuniunea interparlamentară la nivel de 
comisii cu parlamentele naționale, din 27 
noiembrie 2018, organizată împreună cu 
Comisia pentru afaceri juridice și în 
cooperare cu Rețeaua europeană a 
ombudsmanilor, în cadrul căreia s-a 
discutat pe tema punerii în aplicare a 
dreptului Uniunii;

10. confirmă necesitatea de a consolida 
dialogul politic și tehnic cu comisiile 
relevante ale parlamentelor naționale; 
salută vizita Comisiei pentru petiții din 
cadrul Bundestagului german la reuniunea 
comisiei din 9 octombrie 2018 pentru a 
ridica probleme de interes comun și a 
discuta petiții relevante; evidențiază 
reuniunea interparlamentară la nivel de 
comisii cu parlamentele naționale, din 27 
noiembrie 2018, organizată împreună cu 
Comisia pentru afaceri juridice și în 
cooperare cu Rețeaua europeană a 
ombudsmanilor, în cadrul căreia s-a 
discutat punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii, în special rolul petițiilor adresate 
parlamentelor, în acest sens;
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6.2.2019 A8-0024/16

Amendamentul 16
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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 tratează petițiile în 
conformitate cu orientările comisiei; 
solicită să se aloce mai multe resurse 
umane pentru această sarcină, astfel încât 
să se asigure un serviciu optim în ceea ce 
privește tratarea petițiilor, precum și să se 
prevadă noi inovații, exploatându-se cele 
mai recente evoluții tehnologice, astfel 
încât întregul proces să devină mai clar și 
mai transparent pentru cetățenii și 
rezidenții europeni;

Or. en



AM\1176296RO.docx PE631.711v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0024/17

Amendamentul 17
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța portalului 
web pentru petiții pentru tratarea generală 
corespunzătoare și eficientă a petițiilor; 
subliniază că una dintre prioritățile pentru 
perioada următoare este îmbunătățirea 
comunicării cu petiționarii prin intermediul 
conturilor lor, pentru a ușura sarcina 
administrativă și a accelera timpul de 
tratare a petițiilor; reiterează necesitatea de 
a continua dezvoltarea tehnică a portalului, 
de a-l alinia la standardele site-ului 
Parlamentului și de a-i crește vizibilitatea 
atât pe platforma PE, cât și în rândul 
cetățenilor; subliniază că trebuie depuse în 
continuare eforturi pentru ca portalul să 
devină mai accesibil pentru utilizatorii săi, 
în special pentru persoanele cu dizabilități;

22. subliniază importanța portalului 
web pentru petiții pentru tratarea generală 
corespunzătoare și transparentă a 
petițiilor; subliniază că una dintre 
prioritățile stringente este îmbunătățirea 
comunicării cu petiționarii și cu persoanele 
care îi susțin, prin intermediul conturilor 
lor, pentru a ușura sarcina administrativă și 
a reduce timpul de tratare a petițiilor; 
reiterează necesitatea de a continua 
dezvoltarea tehnică a portalului, de a-l 
alinia la standardele site-ului Parlamentului 
și de a-i crește vizibilitatea atât pe 
platforma PE, cât și în rândul cetățenilor; 
subliniază că trebuie depuse în continuare 
eforturi pentru ca portalul să devină mai 
accesibil pentru utilizatorii săi, în special 
pentru persoanele cu dizabilități;
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6.2.2019 A8-0024/18

Amendamentul 18
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2a. reamintește că, pentru majoritatea 
rezidenților din UE, depunerea unei petiții 
la Parlament este în mod evident singura 
cale sau calea cea mai ușoară de a 
comunica în mod direct cu instituțiile UE; 
consideră că procedura de depunere a 
petițiilor constituie o modalitate eficace de 
a menține legăturile practice și 
emoționale dintre instituțiile UE și 
cetățeni și un instrument de cultivare a 
unui sentiment mai puternic de încredere 
în Uniune;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Amendamentul 19
Miroslavs Mitrofanovs
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 22a. propune să se întreprindă măsurile 
administrative necesare pentru a facilita 
efectiv depunerea petițiilor în diversele 
limbi minoritare regionale și tradiționale 
din UE; consideră că astfel se va garanta 
într-o măsură mai mare posibilitatea 
pentru milioane de cetățeni și rezidenți ai 
UE de a-și exercita acest drept;

Or. en


