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Amendamentul 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să își folosească 
în mod corespunzător competențele care 
decurg din rolul său de gardian al 
tratatelor, deoarece acest rol are o 
importanță majoră pentru funcționarea UE 
în ceea ce îi privește pe cetățeni și pe 
legiuitorii europeni; solicită o gestionare la 
timp a procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru a pune 
capăt fără întârziere situațiilor în care 
legislația Uniunii nu este respectată;

5. îndeamnă Comisia să își folosească 
în mod corespunzător competențele care 
decurg din rolul său de gardian al 
tratatelor, în special atunci când este 
vorba de aspecte legate de mediu, 
deoarece acest rol are o importanță majoră 
pentru funcționarea UE în ceea ce îi 
privește pe cetățeni și pe legiuitorii 
europeni; consideră că Comisia ar trebui 
să meargă dincolo de o simplă examinare 
formală a conformității procedurale și să 
acorde mai multă atenție preocupărilor 
care se află în centrul problemei; 
reamintește principiul precauției și 
obiectivul suprem al legislației UE privind 
protecția mediului de a preveni pagubele 
ireversibile produse asupra zonelor 
sensibile din punct de vedere ecologic și 
îndeamnă Comisia să adopte o abordare 
care să-i permită să își utilizeze 
competențele și prerogativele în mod ex 
ante; solicită o gestionare la timp a 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor pentru a pune capăt fără 
întârziere situațiilor în care legislația 
Uniunii nu este respectată;
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Amendamentul 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
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 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să asigure 
transparența și accesul la documente și 
informații în cadrul procedurilor EU Pilot 
legate de petițiile primite, precum și al 
procedurilor EU Pilot și de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor care au fost 
închise deja;

6. invită Comisia să asigure 
transparența și accesul depline la 
documente și informații în cadrul 
procedurilor EU Pilot legate de petițiile 
primite, precum și al procedurilor EU Pilot 
și de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
care au fost închise deja;

Or. en
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Amendamentul 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
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 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. speră că rețeaua pentru petiții este 
un mijloc prin care Comisia pentru petiții 
să devină mai vizibilă și mai relevantă în 
activitatea celorlalte comisii ale 
Parlamentului, astfel încât petițiile să fie 
luate în considerare într-o mai mare măsură 
în activitatea legislativă; își reafirmă 
convingerea că reuniunile rețelei pentru 
petiții sunt esențiale pentru consolidarea 
cooperării dintre comisiile parlamentare 
prin schimbul de informații și de bune 
practici între membrii rețelei;

11. consideră că Comisia pentru petiții 
ar trebui să confere un plus de vizibilitate 
și relevanță activității sale, în special în 
raport cu activitatea celorlalte comisii ale 
Parlamentului, astfel încât petițiile să fie 
luate în considerare într-o mai mare măsură 
în activitatea legislativă; consideră că 
reuniunile rețelei pentru petiții pot 
contribui la consolidarea cooperării dintre 
comisiile parlamentare prin schimbul de 
informații și de bune practici;

Or. en
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Amendamentul 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 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. subliniază eforturile depuse de 
Secretariatul Comisiei pentru petiții pentru 
a gestiona petițiile eficient și cu mare grijă, 
în conformitate cu orientările comisiei și cu 
circuitul petițiilor în administrația PE, dar 
susține totuși că Secretariatul Comisiei 
pentru petiții are nevoie imediată de mai 
multe resurse tehnice și de mai mult 
personal pentru a garanta examinarea 
diligentă a petițiilor și o reducere 
suplimentară a timpului necesar pentru 
prelucrarea acestora, asigurându-se că 
acestea sunt tratate în conformitate cu 
cele mai înalte standarde posibile; 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;

Or. en


