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Amendamentul 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunere de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul de a adresa petiții 
oferă populației un mecanism deschis, 
democratic și transparent pentru a beneficia 
de o cale de atac nejudiciară în ceea ce 
privește plângerile lor oficiale adresate 
reprezentanților lor aleși în mod direct, în 
special atunci când este vorba despre 
domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene;

A. întrucât scopul dreptului de a 
adresa petiții este acela de a oferi 
populației un mecanism deschis, 
democratic și transparent pentru a beneficia 
de o cale de atac nejudiciară în ceea ce 
privește plângerile lor oficiale adresate 
reprezentanților lor aleși în mod direct, în 
special atunci când este vorba despre 
domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene;

Or. en



AM\1176365RO.docx PE631.711v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0024/21

Amendamentul 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunere 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 
ar trebui să constituie un element esențial 
al democrației participative, în care este 
asigurată protecția efectivă a dreptului 
fiecărui cetățean de a participa direct la 
viața democratică a Uniunii; întrucât 
dreptul de a adresa petiții ar trebui să 
crească capacitatea de reacție a 
Parlamentului European față de cetățenii și 
rezidenții Uniunii Europene; întrucât o 
democrație veritabilă ar trebui să asigure 
transparența deplină, protecția efectivă a 
drepturilor fundamentale și implicarea 
practică a persoanelor în procesele 
decizionale;

Or. en
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Amendamentul 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunere 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 un 
răspuns și informații substanțiale despre 
decizia privind admisibilitatea luată de 
Comisia pentru petiții, într-un interval de 
timp rezonabil, în propria limbă sau în 
limba utilizată în petiție;

Or. en
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Amendamentul 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunere de rezoluție Amendamentul

D. întrucât activitățile Comisiei pentru 
petiții se bazează pe informațiile și 
contribuțiile primite de la petiționari;

D. întrucât activitățile Comisiei pentru 
petiții se bazează în mare măsură pe 
informațiile și contribuțiile primite de la 
petiționari în ceea ce privește o gamă 
largă de subiecte, cum ar fi drepturile 
fundamentale, bunăstarea copiilor, 
drepturile persoanelor cu handicap, 
drepturile minorităților, drepturile 
copiilor, piața internă, legislația în 
domeniul mediului, relațiile de muncă, 
politicile în domeniul migrației, 
acordurile comerciale, aspecte privind 
sănătatea publică, transporturile, 
drepturile animalelor și discriminarea ;

Or. en
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Amendamentul 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunere de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Comisia pentru petiții 
consideră că inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extrem de 
important din punctul de vedere al 
democrației directe și participative, care le 
permite cetățenilor să se implice activ în 
elaborarea legislației europene;

E. întrucât potențialul inițiativei 
cetățenești europene trebuie exploatat pe 
deplin, astfel încât aceasta să devină un 
instrument extrem de important din punctul 
de vedere al democrației directe și 
participative, care le permite cetățenilor să 
se implice activ în elaborarea legislației 
europene;

Or. en



AM\1176365RO.docx PE631.711v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0024/25

Amendamentul 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunere de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Parlamentul European se 
află de mult timp în linia întâi la nivel 
internațional în ceea ce privește 
dezvoltarea procesului de adresare de 
petiții și deține cel mai deschis și mai 
transparent proces de petiționare din 
Europa, care le permite petiționarilor să 
participe activ la activitățile sale;

I. întrucât Parlamentul European se 
află de mult timp în linia întâi la nivel 
internațional în ceea ce privește 
dezvoltarea procesului de adresare de 
petiții și deține un proces de petiționare 
remarcabil, deschis și transparent, care le 
permite petiționarilor să participe activ la 
activitățile sale;

Or. en
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Amendamentul 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunere de rezoluție Amendamentul

1. subliniază rolul important al 
Comisiei pentru petiții în apărarea și în 
promovarea drepturilor cetățenilor și ale 
rezidenților UE, în limitele competențelor 
sale, asigurându-se că preocupările 
petiționarilor sunt recunoscute, iar 
plângerile lor legitime sunt soluționate cu 
ajutorul procesului de petiționare, într-un 
interval de timp rezonabil și în mod 
eficace, ori de câte ori este posibil; 
reamintește responsabilitatea Comisiei și a 
autorităților statelor membre de a coopera 
cu Comisia pentru petiții, în special în ceea 
ce privește oferirea unui feedback adecvat 
privind schimbul de informații relevante; 
insistă că această cooperare este esențială 
pentru a răspunde nevoilor petiționarilor, în 
conformitate cu tratatele și Carta 
drepturilor fundamentale;

1. subliniază că dreptul de a adresa 
petiții ar trebui să consolideze capacitatea 
de reacție a Parlamentului, contribuind la 
soluționarea problemelor legate în 
principal de transpunerea și punerea în 
aplicare a legislației UE; subliniază rolul 
important pe care Comisia pentru petiții îl 
poate avea în apărarea și în promovarea 
drepturilor cetățenilor și ale rezidenților 
UE, în limitele competențelor sale, 
asigurându-se că preocupările petiționarilor 
sunt recunoscute, iar plângerile lor legitime 
sunt soluționate cu ajutorul procesului de 
petiționare, într-un interval de timp 
rezonabil și în mod eficace, ori de câte ori 
este posibil; reamintește responsabilitatea 
Comisiei și a autorităților statelor membre 
de a coopera cu Comisia pentru petiții, în 
special în ceea ce privește oferirea unui 
feedback adecvat privind schimbul de 
informații relevante; insistă că această 
cooperare este esențială pentru a răspunde 
nevoilor petiționarilor, în conformitate cu 
tratatele și Carta drepturilor fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

 3a. consideră în continuare că 
inadmisibilitatea sau închiderea unei 
petiții din motive de fond trebuie 
justificată temeinic petiționarului, acest 
lucru reprezentând o obligație specială;

Or. en
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Amendamentul 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

 3b. regretă că petiționarii nu sunt încă 
suficient de informați cu privire la 
motivele pentru care o petiție poate fi 
declarată inadmisibilă;

Or. en
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Amendamentul 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunere 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 
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; 
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;

Or. en


