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Alteração 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o direito de 
petição proporciona aos cidadãos um 
mecanismo aberto, democrático e 
transparente para possibilitar uma solução 
extrajudicial para as queixas formais que 
dirigem aos seus representantes 
diretamente eleitos, nomeadamente sempre 
que estas digam respeito aos domínios de 
atividade da União Europeia;

A. Considerando que o objetivo do 
direito de petição consiste em 
proporcionar aos cidadãos um mecanismo 
aberto, democrático e transparente para 
possibilitar uma solução extrajudicial para 
as queixas formais que dirigem aos seus 
representantes diretamente eleitos, 
nomeadamente sempre que estas digam 
respeito aos domínios de atividade da 
União Europeia;
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Alteração 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o direito de 
petição reforça a capacidade de resposta 
do Parlamento Europeu aos cidadãos e aos 
residentes da União Europeia;

B. Considerando que o direito de 
petição deve ser um instrumento 
fundamental na via de uma democracia 
participativa em que é eficazmente 
protegido o direito de todos os cidadãos a 
desempenhar um papel ativo na vida 
democrática da União; que deve reforçar 
a capacidade de resposta do Parlamento 
Europeu aos cidadãos e aos residentes da 
União Europeia; que uma verdadeira 
democracia deve assegurar a plena 
transparência, a proteção efetiva dos 
direitos fundamentais e a participação das 
pessoas nos processos de tomada de 
decisão;

Or. en
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Alteração 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que cada petição é 
cuidadosamente analisada e tratada; que 
cada peticionário tem direito a receber, 
num prazo razoável, informações sobre a 
decisão tomada pela Comissão das Petições 
relativamente à admissibilidade da petição 
na sua própria língua ou na língua em que a 
petição foi apresentada;

C. Considerando que cada petição 
deve ser cuidadosamente analisada e 
tratada; que cada peticionário tem direito a 
receber, num prazo razoável, uma resposta 
substancial e informações sobre a decisão 
tomada pela Comissão das Petições 
relativamente à admissibilidade da petição 
na sua própria língua ou na língua em que a 
petição foi apresentada;

Or. en
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Alteração 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as atividades da 
Comissão das Petições têm por base as 
informações e os contributos recebidos dos 
peticionários;

D. Considerando que as atividades da 
Comissão das Petições têm por base, de 
forma significativa, as informações e os 
contributos recebidos dos peticionários a 
respeito de um vasto conjunto de 
assuntos, nomeadamente os direitos 
fundamentais, o bem-estar das crianças, 
os direitos das pessoas com deficiência, os 
direitos das minorias, os direitos das 
crianças, o mercado interno, a legislação 
ambiental, as relações laborais, as 
políticas de migração, os acordos 
comerciais, as questões de saúde pública, 
os transportes, os direitos dos animais e a 
discriminação;
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Alteração 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a Comissão das 
Petições considera que a Iniciativa de 
Cidadania Europeia (ICE) constitui um 
instrumento da maior importância em 
termos de democracia direta e 
participativa, que permite aos cidadãos 
envolverem-se de forma ativa na 
formulação da legislação europeia;

E. Considerando que cumpre explorar 
plenamente o potencial da Iniciativa de 
Cidadania Europeia (ICE) para torná-la 
num instrumento da maior importância em 
termos de democracia direta e 
participativa, que permite aos cidadãos 
envolverem-se de forma ativa na 
formulação da legislação europeia;
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Alteração 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o Parlamento 
Europeu há muito que está na primeira 
linha do desenvolvimento do processo de 
petição a nível internacional, que é o 
processo de petição mais aberto e 
transparente na Europa, permitindo a 
plena participação dos peticionários nas 
suas atividades;

I. Considerando que o Parlamento 
Europeu há muito que está na primeira 
linha do desenvolvimento do processo de 
petição a nível internacional, que é um 
processo de petição notavelmente aberto e 
transparente, permitindo a plena 
participação dos peticionários nas suas 
atividades;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/26

Alteração 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Realça o papel fundamental da 
Comissão das Petições, no quadro das suas 
competências, na defesa e promoção dos 
direitos dos cidadãos e dos residentes da 
UE, ao garantir o reconhecimento das 
preocupações dos peticionários e a 
resolução das suas queixas legítimas 
mediante um processo de petição, sempre 
que possível eficiente e em tempo 
oportuno; recorda a responsabilidade da 
Comissão e das autoridades dos Estados-
Membros de cooperarem com a Comissão 
das Petições, em especial sempre que se 
trate de comentar de forma adequada o 
intercâmbio de informações relevantes; 
insiste em que esta cooperação é essencial 
para dar resposta às necessidades dos 
peticionários, em conformidade com os 
Tratados e a Carta dos Direitos 
Fundamentais;

1. Realça que o direito de petição 
deve reforçar a capacidade de resposta do 
Parlamento, ajudando a resolver os 
problemas relacionados principalmente 
com a transposição e aplicação de 
legislação da UE; salienta o papel 
fundamental que a Comissão das Petições 
pode desempenhar, no quadro das suas 
competências, na defesa e promoção dos 
direitos dos cidadãos e dos residentes da 
UE, ao garantir o reconhecimento das 
preocupações dos peticionários e a 
resolução das suas queixas legítimas 
mediante um processo de petição, sempre 
que possível eficiente e em tempo 
oportuno; recorda a responsabilidade da 
Comissão e das autoridades dos Estados-
Membros de cooperarem com a Comissão 
das Petições, em especial sempre que se 
trate de comentar de forma adequada o 
intercâmbio de informações relevantes; 
insiste em que esta cooperação é essencial 
para dar resposta às necessidades dos 
peticionários, em conformidade com os 
Tratados e a Carta dos Direitos 
Fundamentais;
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Alteração 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 3-A. Reitera a sua posição de que é 
uma obrigação especial garantir que a 
decisão de não admissibilidade ou de 
arquivamento de petições em razão do seu 
fundamento seja cuidadosamente 
justificada junto dos peticionários;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

Alteração 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 3-B. Lamenta que os peticionários 
ainda não estejam suficientemente 
informados sobre os motivos que podem 
levar a que uma petição seja declarada 
não admissível;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Alteração 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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 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; 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;

Or. en


