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Amendamentul 1
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Parlamentul, prin Comisia sa 
pentru petiții, are obligația de a ancheta 
aceste preocupări și de a depune toate 
eforturile pentru a pune capăt acestor 
încălcări ale legii; întrucât, pentru a oferi 
cetățenilor căile de atac cele mai adecvate 
și mai rapide, Comisia pentru petiții a 
continuat să-și consolideze cooperarea cu 
Comisia, cu alte comisii parlamentare și 
state membre;

G. întrucât Parlamentul, prin Comisia sa 
pentru petiții, are obligația de a ancheta 
aceste preocupări și de a depune toate 
eforturile pentru a pune capăt acestor 
încălcări ale legii; întrucât, pentru a oferi 
cetățenilor căile de atac cele mai adecvate 
și mai rapide, Comisia pentru petiții a 
continuat să-și consolideze cooperarea 
cu Comisia, alte comisii parlamentare, 
organisme, agenții și rețele europene și 
state membre;

Or. en

Amendamentul 2
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât numărul de petiții inadmisibile 
primite în 2009 indică faptul că ar trebui să 
se acorde mai multă atenție unei informări 
mai eficiente a cetățenilor cu privire la 
competențele Uniunii și rolul diverselor 
sale instituții;

I. întrucât numărul de petiții inadmisibile 
primite în 2009 indică faptul că ar trebui să 
se acorde mai multă atenție unei informări 
mai eficiente a cetățenilor cu privire la 
competențele Uniunii și rolul diverselor 
sale instituții, precum și cu privire la 
subiectele în legătură cu care se pot 
adresa petiții Comisiei pentru petiții;

Or. en
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Amendamentul 3
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în multe privințe, cetățenii 
adresează petiții Parlamentului cu privire la 
deciziile adoptate de către autoritățile 
administrative sau judiciare competente din 
statele membre;

J. întrucât, în multe privințe, cetățenii 
adresează petiții Parlamentului cu privire la 
deciziile adoptate de către autoritățile 
administrative sau judiciare competente din 
statele membre; în acest sens,cetățenii au 
nevoie de mecanisme prin care să poată 
solicita autorităților naționale să 
răspundă pentru rolul jucat atât în cadrul 
procesului legislativ european, cât și în 
cadrul procesului de punere în aplicare a 
legislației;

Or. en

Amendamentul 4
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât cetățenii ar trebui, în special, să 
fie atenționați cu privire la faptul că - așa 
cum a recunoscut Ombudsmanul European 
în decizia din decembrie 2009 care a închis 
ancheta cu privire la reclamația 
822/2009/BU contra Comisiei - procedurile 
judiciare naționale fac parte din procesul 
de punere în aplicare a legislației europene 
în statele membre, iar Comisia pentru 
petiții nu poate aborda chestiuni care fac 
obiectul procedurilor judiciare naționale 
sau revizui rezultatele acestor proceduri;

K. întrucât cetățenii ar trebui, în special, să 
fie atenționați cu privire la faptul că - așa 
cum a recunoscut Ombudsmanul European 
în decizia din decembrie 2009 care a închis 
ancheta cu privire la reclamația 
822/2009/BU contra Comisiei - procedurile 
judiciare naționale fac parte din procesul 
de punere în aplicare a legislației europene 
în statele membre, iar Comisia pentru 
petiții nu poate aborda chestiuni care fac 
obiectul procedurilor judiciare naționale 
sau revizui rezultatele acestor proceduri în 
cazurile în care nu s-a constatat nicio 
încălcare a legislației UE;

Or. en
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Amendamentul 5
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât nivelul ridicat al costurilor  
procedurilor judiciare, înregistrat în 
special în anumite state membre, poate 
constitui un obstacol pentru cetățeni și    
i-ar putea efectiv împiedica să intenteze 
acțiuni la instanțele naționale competente 
atunci când consideră că autoritățile 
naționale nu le-au respectat drepturile 
care le revin în conformitate cu legislația 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 6
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul Kb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât Parlamentul se confruntă cu 
o problemă deosebită în cazul petițiilor 
privind presupusa nesolicitare de către 
instanțele judiciare naționale a unei 
hotărâri preliminare a Curții de Justiție, 
deși aceasta ar fi fost necesară, în 
conformitate cu articolul 267 din TFUE, 
în special în cazul în care Comisia 
Europeană nu-și exercită competențele de 
care dispune în temeiul articolului 258 
pentru a lua măsuri împotriva statului 
membru în cauză;

Or. en
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Amendamentul 7
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât cetățenii au dreptul la căi de 
atac rapide și la un grad înalt de 
transparență din partea tuturor instituțiilor 
europene și întrucât Parlamentul a solicitat 
în mod repetat Comisiei să-și utilizeze 
prerogativele, în calitate de gardian al 
Tratatelor, pentru a lua măsuri împotriva 
încălcărilor legislației europene dezvăluite 
de petiționari, în special în cazul în care 
transpunerea legislației UE la nivel 
național are drept rezultat încălcarea 
acesteia;

M. întrucât cetățenii au dreptul la căi de 
atac rapide și axate pe găsirea unei soluții 
și la un grad înalt de transparență și 
claritate din partea tuturor instituțiilor 
europene și întrucât Parlamentul a solicitat 
în mod repetat Comisiei să-și utilizeze 
prerogativele, în calitate de gardian al 
Tratatelor, pentru a lua măsuri împotriva 
încălcărilor legislației europene dezvăluite 
de petiționari, în special în cazul în care 
transpunerea legislației UE la nivel 
național are drept rezultat încălcarea 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 8
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât numeroase petiții continuă să 
ridice probleme cu privire la transpunerea 
și aplicarea legislației europene cu privire 
la piața internă și la mediu, și având în 
vedere solicitările formulate anterior de 
Comisia pentru petiții către Comisia 
Europeană de a asigura consolidarea 
controalelor punerii în aplicare a legislației 
în aceste domenii;

N. întrucât numeroase petiții continuă să 
ridice probleme cu privire la transpunerea 
și aplicarea legislației europene cu privire 
la piața internă și la mediu, și având în 
vedere solicitările formulate anterior de 
Comisia pentru petiții către Comisia 
Europeană de a asigura consolidarea și 
eficientizarea controalelor punerii în 
aplicare a legislației în aceste domenii;

Or. ro
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Amendamentul 9
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât, deși Comisia Europeană poate 
să procedeze la un control deplin al 
conformității cu legislația UE doar după 
adoptarea unei decizii finale de către 
autoritățile naționale, este important, în 
special în ceea ce privește chestiunile 
legate de mediu, să se verifice dintr-o etapă 
timpurie dacă autoritățile naționale aplică 
în mod corect toate cerințele procedurale 
relevante în conformitate cu legislația UE;

O. întrucât, deși Comisia Europeană poate 
să procedeze la un control deplin al 
conformității cu legislația UE doar după 
adoptarea unei decizii finale de către 
autoritățile naționale, este important, în 
special în ceea ce privește chestiunile 
legate de mediu și toate cazurile în care 
factorul temporal prezintă o importanță 
deosebită, să se verifice dintr-o etapă 
timpurie dacă autoritățile naționale aplică 
în mod corect toate cerințele procedurale 
relevante în conformitate cu legislația UE;

Or. en

Amendamentul 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât, deși Comisia Europeană poate 
să procedeze la un control deplin al 
conformității cu legislația UE doar după 
adoptarea unei decizii finale de către 
autoritățile naționale, este important, în 
special în ceea ce privește chestiunile 
legate de mediu, să se verifice dintr-o etapă 
timpurie dacă autoritățile naționale aplică 
în mod corect toate cerințele procedurale 
relevante în conformitate cu legislația UE;

O. întrucât, deși Comisia Europeană poate 
să procedeze la un control deplin al 
conformității cu legislația UE doar după 
adoptarea unei decizii finale de către 
autoritățile naționale, este important, în 
special în ceea ce privește chestiunile 
legate de mediu, să se verifice dintr-o etapă 
timpurie dacă autoritățile naționale, locale 
și regionale aplică în mod corect toate 
cerințele procedurale relevante în 
conformitate cu legislația UE;

Or. es
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Amendamentul 11
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât, deși Comisia Europeană poate 
să procedeze la un control deplin al 
conformității cu legislația UE doar după 
adoptarea unei decizii finale de către 
autoritățile naționale, este important, în 
special în ceea ce privește chestiunile 
legate de mediu, să se verifice dintr-o etapă 
timpurie dacă autoritățile naționale aplică 
în mod corect toate cerințele procedurale 
relevante în conformitate cu legislația UE;

O. întrucât, deși Comisia Europeană poate 
să procedeze la un control deplin al 
conformității cu legislația UE doar după 
adoptarea unei decizii finale de către 
autoritățile naționale, este important, în 
special în ceea ce privește chestiunile 
legate de mediu, să se verifice dintr-o etapă 
timpurie dacă autoritățile naționale aplică 
în mod corect toate cerințele procedurale 
relevante în conformitate cu legislația UE 
și să se efectueze studii detaliate, atunci 
când este necesar, privind punerea în 
aplicare și impactul legislației în vigoare 
pentru obținerea tuturor informațiilor 
necesare;

Or. ro

Amendamentul 12
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât se are în vedere importanța 
prevenirii altor pierderi ireparabile în ceea 
ce privește biodiversitatea, în special în 
cadrul siturilor din rețeaua Natura 2000, 
precum și angajamentul statelor membre de 
a asigura protecția ariilor speciale de 
conservare, în conformitate cu Directiva 
habitatelor (92/43/EEC);

P. întrucât se are în vedere importanța 
prevenirii altor pierderi ireparabile în ceea 
ce privește biodiversitatea, în special în 
cadrul siturilor din rețeaua Natura 2000, 
precum și angajamentul statelor membre de 
a asigura protecția ariilor speciale de 
conservare, în conformitate cu Directiva 
habitatelor (92/43/EEC) și Directiva 
privind păsările (79/409/CEE);
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Amendamentul 13
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona și își exprimă convingerea că 
Parlamentul va fi strâns asociat în procesul 
de dezvoltare a unor noi inițiative 
cetățenești astfel încât acest instrument să 
poată să-și atingă pe deplin scopul și să 
asigure mai multă transparență și un 
control sporit în procesul decizional la 
nivelul UE, permițând cetățenilor să 
sugereze schimbări sau completări ale 
legislației UE;

2. salută intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona și își exprimă convingerea că 
Parlamentul va fi strâns asociat în procesul 
de dezvoltare a unor noi inițiative 
cetățenești astfel încât acest instrument să 
poată să-și atingă pe deplin scopul și să 
asigure mai multă transparență și un 
control sporit în procesul decizional la 
nivelul UE, permițând cetățenilor să 
sugereze îmbunătățiri sau completări ale 
legislației UE;

Or. ro

Amendamentul 14
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona și își exprimă convingerea că 
Parlamentul va fi strâns asociat în procesul 
de dezvoltare a unor noi inițiative 
cetățenești astfel încât acest instrument să 
poată să-și atingă pe deplin scopul și să 
asigure mai multă transparență și un 
control sporit în procesul decizional la 
nivelul UE, permițând cetățenilor să 
sugereze schimbări sau completări ale 
legislației UE;

2. salută intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona și își exprimă convingerea că 
Parlamentul va fi implicat îndeaproape în 
procesul de dezvoltare a unor noi inițiative 
cetățenești, astfel încât acest instrument să 
poată să-și atingă pe deplin scopul și să 
asigure mai multă transparență și un 
control sporit în procesul decizional la 
nivelul UE, permițând cetățenilor să 
sugereze schimbări sau completări ale 
legislației UE;
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Amendamentul 15
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona și își exprimă convingerea 
că Parlamentul va fi strâns asociat în 
procesul de dezvoltare a unor noi inițiative 
cetățenești astfel încât acest instrument să 
poată să-și atingă pe deplin scopul și să 
asigure mai multă transparență și un 
control sporit în procesul decizional la 
nivelul UE, permițând cetățenilor să 
sugereze schimbări sau completări ale 
legislației UE;

2. își exprimă convingerea că Parlamentul 
va fi asociat îndeaproape în procesul de 
dezvoltare a unor noi inițiative cetățenești 
astfel încât acest instrument să poată să-și 
atingă pe deplin scopul și să asigure mai 
multă transparență și un control sporit în 
procesul decizional la nivelul UE, 
permițând cetățenilor să sugereze 
schimbări sau completări ale legislației UE;

Or. es

Amendamentul 16
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește Rezoluția sa cu privire la 
inițiativa cetățenească1, la care Comisia 
pentru petiții a contribuit printr-un aviz; 
îndeamnă Comisia să stabilească norme 
inteligibile de aplicare care identifică în 
mod clar rolurile și obligațiile instituțiilor 
implicare în procesele de examinare și de 
adoptare a deciziilor;

5. reamintește Rezoluția sa referitoare la 
inițiativa cetățenească1, la care Comisia 
pentru petiții a contribuit printr-un aviz; își 
reiterează angajamentul de a stabili, 
împreună cu alte instituții, norme
inteligibile de aplicare care identifică în 
mod clar drepturile cetățenilor și 
procedurile decizionale ale instituțiilor 
implicate;

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 prin care se solicită Comisiei să prezinte o propunere de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a inițiativei cetățenești -
P6_TA(2009)0389.
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Amendamentul 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește solicitarea sa anterioară 
privind efectuarea unei revizuiri complete a 
procedurilor privind căile de atac puse la 
dispoziția cetățenilor UE de către serviciile 
relevante ale Parlamentului și ale Comisiei 
și subliniază necesitatea de a iniția 
negocieri cu privire la un nou acord 
instituțional, care ar trebui să ia în 
considerare dezvoltarea unor politici 
europene, precum și un accent sporit pe 
drepturile cetățenilor UE;

9. reamintește solicitarea sa anterioară 
privind efectuarea unei revizuiri complete a 
procedurilor privind căile de atac puse la 
dispoziția cetățenilor UE de către serviciile 
relevante ale Parlamentului și ale Comisiei 
și subliniază importanța continuării 
negocierilor pe marginea Acordului-
cadru revizuit dintre Parlamentul 
European și Comisie, astfel încât să se 
țină seama pe deplin de drepturile sporite 
ale cetățenilor UE, în special prin 
intermediul inițiativelor cetățenești 
europene;

Or. en

Amendamentul 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că petițiile primite în 
2009 au continuat să se concentreze asupra 
mediului, drepturilor fundamentale, 
justiției și pieței interne; în ceea ce privește 
concentrarea geografică, cele mai multe 
dintre petiții s-au referit la Uniune în 
ansamblu - urmată de Germania, Spania, 
Italia și România - demonstrând că 
cetățenii urmăresc cu atenție activitatea 
Uniunii și apelează la aceasta în vederea 

14. ia act de faptul că petițiile primite în 
2009, dintre care aproape 40% erau 
considerate inadmisibile, au continuat să 
se concentreze asupra mediului, drepturilor 
fundamentale, justiției și pieței interne; în 
ceea ce privește concentrarea geografică, 
cele mai multe dintre petiții s-au referit la 
Uniune în ansamblu - urmată de Germania, 
Spania, Italia și România - demonstrând că 
cetățenii urmăresc cu atenție activitatea 
Uniunii și apelează la aceasta în vederea 
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adoptării unor măsuri; adoptării unor măsuri;

Or. es

Amendamentul 19
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște importanța activității 
petiționarilor și a Comisiei pentru petiții 
în ceea ce privește protecția mediului 
înconjurător din Uniune;  salută inițiativa 
comisiei de a comanda un studiu privind 
punerea în aplicare a Directivei 
habitatelor, anticipând astfel anul 
internațional al biodiversității, și 
consideră că acesta oferă un instrument 
util de evaluare a rezultatelor obținute 
până în prezent și de elaborare a noii 
strategii a Uniunii Europene în materie 
de biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 20
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. se declară deosebit de satisfăcut de 
cazurile de rezultate pozitive obținute ca 
urmare a procedurii de petiționare, cum 
ar fi Ferme du Casino din Guérande, care 
constituie un exemplu de zonă protejată 
din cadrul rețelei Natura 2000, în care 
interesele de ordin ecologic, social, 
economic și cultural se consolidează 
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reciproc1; 
salută, de asemenea, deciziile adoptate de 
autoritățile din Valencia, în urma cărora 
planurile de dezvoltare pentru Parcent nu 
au fost autorizate, exemplificând astfel 
principiul în virtutea căruia proiectele de 
dezvoltare urbană trebuie să-și asigure 
resurse de apă și să fie durabile din 
perspectiva mediului;
1 Petiția în cauză a fost depusă cu 
numărul 551/2008 de Sindicatul 
Muncitorilor din Mlaștinile Sărăturate.

Or. en

Amendamentul 21
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. ia act de faptul că din ce în ce mai 
multe petiții subliniază problemele cu care 
se confruntă cetățenii care-și exercită 
dreptul la libera circulație; aceste petiții se 
referă la durata excesivă în care statele 
membre gazdă emit permise de rezidență 
membrilor familiei care provin din țări 
terțe și la dificultățile în ceea ce privește 
exercitarea drepturilor de vot și 
recunoașterea calificărilor; salută, prin 
urmare, Programul de la Stockholm1, 
lansat recent, și sprijină aplicarea rapidă 
a obiectivelor acestuia;

15. ia act de faptul că din ce în ce mai 
multe petiții subliniază problemele cu care 
se confruntă cetățenii care-și exercită 
dreptul la libera circulație; aceste petiții se 
referă la durata excesivă în care statele 
membre gazdă emit permise de rezidență 
membrilor familiei care provin din țări 
terțe și la dificultățile în ceea ce privește 
exercitarea drepturilor de vot și 
recunoașterea calificărilor;

Or. es

                                               
1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Un spațiu de libertate, securitate și justiție 
în serviciul cetățenilor (COM(2009)262 final).
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Amendamentul 22
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită din nou Comisiei să prezinte 
propuneri practice pentru a lărgi sfera 
măsurilor de protecție a consumatorilor 
față de practicile comerciale inechitabile și 
la micile întreprinderi, așa cum a solicitat 
în Rezoluția sa referitoare la anuarele 
profesionale înșelătoare1, deoarece comisia 
primește în continuare petiții de la 
victimele fraudelor acestor tipuri de 
întreprinderi;

16. solicită din nou Comisiei să prezinte 
propuneri practice pentru a lărgi sfera 
măsurilor de protecție a consumatorilor 
față de practicile comerciale inechitabile și 
la micile întreprinderi, așa cum a solicitat 
în Rezoluția sa referitoare la anuarele 
profesionale înșelătoare1, deoarece comisia 
primește în continuare petiții de la 
victimele fraudelor acestor tipuri de 
întreprinderi; constată că normele 
europene referitoare la sistemele colective 
de despăgubire și-ar aduce o contribuție 
pozitivă în acest context;

Or. en

Amendamentul 23
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște rolul central pe care îl joacă 
Comisia Europeană în activitatea Comisiei 
pentru petiții, care se bazează în continuare 
pe cunoștințele acesteia în ceea ce privește 
evaluarea petițiilor, identificând încălcări 
ale legislații europene și solicitând 
repararea prejudiciilor și recunoaște 
eforturile depuse de Comisia Europeană 
pentru a-și îmbunătăți timpul total de 
reacție la solicitările de anchetă ale 
comisiei;

17. recunoaște rolul central pe care îl joacă 
Comisia Europeană în activitatea Comisiei 
pentru petiții, care se bazează în continuare 
pe cunoștințele acesteia în ceea ce privește 
evaluarea petițiilor, identificând încălcări 
ale legislații europene și solicitând 
repararea prejudiciilor și recunoaște 
eforturile depuse de Comisia Europeană 
pentru a-și îmbunătăți timpul total de 
reacție la solicitările de anchetă ale 
comisiei, astfel încât cazurile semnalate 
de cetățeni să poată fi soluționate în 
timpul cel mai scurt;
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Or. ro

Amendamentul 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. încurajează Comisia Europeană să 
intervină în etapele inițiale de fiecare dată 
când petițiile semnalează riscul producerii 
de pagube în zonele protejate speciale, 
reamintindu-le autorităților naționale 
vizate angajamentele asumate în ceea ce 
privește garantarea integrității siturilor 
care poartă clasificarea Natura 2000 în 
conformitate cu Directiva (CE) 92/43 
(Directiva privind habitatele),  si, dacă 
este cazul, să ia măsuri preventive pentru 
a asigura respectarea legislației europene;

Or. en

Amendamentul 25
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută Comisia nou aleasă, în special 
pe comisarul pentru relații 
interinstituționale și administrație, și își 
exprimă convingerea că aceștia vor 
coopera cât mai strâns și eficient cu 
Comisia pentru petiții și îi vor acorda 
respectul cuvenit, în calitatea sa de canal 
de comunicare de primă importanță între 
cetățeni și instituțiile europene;

Or. en
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Amendamentul 26
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să-și intensifice 
activitatea cu privire la toate procedurile 
în curs de soluționare referitoare la 
posibile încălcări ale legislației 
comunitare privind mediul pentru a
împiedica producerea unor daune 
ireparabile din cauza ritmului lent al 
intervenției sale;

Or. es

Amendamentul 27
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că urmărirea procedurilor de 
încălcare a dreptului comunitar prin 
consultarea comunicatelor de presă ale 
Comisiei Europene și compararea lor cu 
anumite petiții ar constitui o pierdere 
inutilă de timp și resurse ale comisiei, în 
special în cazul procedurilor orizontale;

19. consideră că urmărirea procedurilor de 
încălcare a dreptului comunitar prin 
consultarea comunicatelor de presă ale 
Comisiei Europene și compararea lor cu 
anumite petiții ar constitui o pierdere 
inutilă de timp și resurse ale comisiei, în 
special în cazul procedurilor orizontale și 
solicită Comisiei să informeze Comisia 
pentru petiții în legătură cu orice 
proceduri relevante de sancționare a 
nerespectării obligațiilor care decurg din 
calitatea de stat membru; 

Or. en
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Amendamentul 28
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută eforturile Comisiei de dezvoltare 
a unor mijloace alternative de promovare a 
unei mai bune aplicări a legislației 
europene, precum și atitudinea pozitivă a 
anumitor state membre care adoptă 
măsurile necesare pentru a remedia 
încălcările din primele faze ale procesului 
de punere în aplicare;

22. salută eforturile Comisiei de dezvoltare 
a unor mijloace alternative de promovare a 
unei mai bune aplicări a legislației 
europene, precum și atitudinea pozitivă a 
anumitor state membre care adoptă 
măsurile necesare pentru a remedia 
încălcările din primele faze ale procesului 
de punere în aplicare; subliniază totuși că 
modalitățile alternative de abordare a 
încălcărilor nu se pot substitui 
responsabilităților care revin Comisiei în 
temeiul tratatelor și trebuie să respecte pe 
deplin drepturile petiționarilor în 
conformitate cu Comunicarea 2002/141;

Or. en

Amendamentul 29
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută eforturile Comisiei de dezvoltare 
a unor mijloace alternative de promovare a 
unei mai bune aplicări a legislației 
europene, precum și atitudinea pozitivă a 
anumitor state membre care adoptă 
măsurile necesare pentru a remedia 
încălcările din primele faze ale procesului 
de punere în aplicare;

22. salută eforturile Comisiei de dezvoltare 
a unor mijloace alternative de promovare a 
unei mai bune aplicări a legislației 
europene, precum și atitudinea pozitivă a 
anumitor state membre care adoptă 
măsurile necesare pentru a remedia 
încălcările din primele faze ale procesului 
de punere în aplicare; regretă, pe de altă 
parte, reticența anumitor state membre de 
a coopera în cadrul activității Comisiei și 
faptul că acestea nu țin seama de 
avertismentele Comisiei;
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Or. es

Amendamentul 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută implicarea sporită a statelor 
membre în activitatea comisiei pentru 
petiții și prezența reprezentanților lor la 
reuniuni; consideră că această cooperare ar 
trebui consolidată, deoarece autoritățile 
naționale au responsabilitatea principală 
de a aplica legislația europeană, după 
transpunerea acesteia în ordinea lor 
juridică;

23. salută implicarea sporită a statelor 
membre în activitatea Comisiei pentru 
petiții și prezența reprezentanților lor la 
reuniuni și consideră că această cooperare 
ar trebui consolidată;

Or. es

Amendamentul 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază importanța de prim ordin 
a cooperării consolidate cu statele 
membre pentru activitatea Comisiei 
pentru petiții; consideră că o soluție ar fi 
oferită de consolidarea cooperării cu 
parlamentele naționale, în special în 
contextul Tratatului de la Lisabona;

Or. en
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Amendamentul 32
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. încurajează statele membre să se 
pregătească să joace un rol mai 
transparent și proactiv în ceea ce privește 
elaborarea de răspunsuri la petițiile 
referitoare la punerea în aplicare și 
executarea legislației europene;

Or. en

Amendamentul 33
Diana Wallis

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. consideră că, din perspectiva 
Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru 
petiții din cadrul acestui Parlament ar 
trebui să dezvolte relații de lucru mai 
apropiate cu comisiile similare din 
parlamentele naționale și regionale ale 
statelor membre pentru a promova 
înțelegerea reciprocă a petițiilor 
referitoare la problematici europene și a 
asigura un răspuns cât mai prompt 
cetățenilor la nivelul cel mai adecvat;

Or. en

Amendamentul 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. atrage atenția asupra concluziilor din 
Rezoluția sa privind impactul urbanizării 
extensive din Spania1 și solicită 
autorităților spaniole să ofere o evaluare a 
măsurilor adoptate în această privință;

24. atrage atenția asupra concluziilor 
rezoluției sale privind impactul urbanizării 
extensive din Spania și solicită autorităților 
spaniole să ofere în continuare evaluări 
ale măsurilor adoptate, după cum au 
procedat până în prezent;

Or. es

Amendamentul 35
Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște că numărul în creștere al 
petițiilor cu relevanță limitată pentru 
activitățile UE este probabil legat în parte 
de numărul în creștere al petițiilor 
electronice, deoarece, pentru al doilea an 
la rând, petițiile electronice au depășit ca 
număr cele transmise prin poștă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că, deși ar trebui încurajată 
utilizarea pe larg a Internetului, având în 
vedere faptul că aceasta facilitează 

27. consideră că, deși ar trebui încurajată 
utilizarea pe larg a Internetului, având în 
vedere faptul că aceasta facilitează 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor 
individuale ale cetățenilor europeni, asupra mediului înconjurător și asupra aplicării dreptului comunitar, pe baza 
petițiilor primite, P6_TA(2009)0192.
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comunicarea cu cetățenii, ar trebui găsită o 
soluție pentru a preveni încărcarea comisiei 
cu „nepetiții”; consideră că o soluție 
posibilă ar putea fi revizuirea procesului de 
înregistrare din Parlament și încurajează 
personalul responsabil să redirecționeze 
dosarele în chestiune mai degrabă către 
Unitatea pentru poșta cetățeanului, și nu 
către Comisia pentru petiții;

comunicarea cu cetățenii, ar trebui găsită o 
soluție pentru a preveni încărcarea comisiei 
cu „non-petiții”; consideră că o soluție 
posibilă ar putea fi revizuirea procesului de 
înregistrare din Parlament și în creșterea 
personalului implicat în gestionarea și 
evaluarea petițiilor, care nu reușește încă 
să asigure acoperirea lingvistică necesară, 
și încurajează personalul responsabil să 
redirecționeze dosarele în chestiune mai 
degrabă către Unitatea pentru poșta 
cetățeanului, și nu către Comisia pentru 
petiții;

Or. en

Amendamentul 37
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că, deși ar trebui încurajată 
utilizarea pe larg a Internetului, având în 
vedere faptul că aceasta facilitează 
comunicarea cu cetățenii, ar trebui găsită o 
soluție pentru a preveni încărcarea comisiei 
cu „nepetiții”; consideră că o soluție 
posibilă ar putea fi revizuirea procesului de 
înregistrare din Parlament și încurajează 
personalul responsabil să redirecționeze 
dosarele în chestiune mai degrabă către 
Unitatea pentru poșta cetățeanului, și nu 
către Comisia pentru petiții;

27. consideră că, deși ar trebui încurajată 
utilizarea pe larg a Internetului, având în 
vedere faptul că aceasta facilitează 
comunicarea cu cetățenii, ar trebui găsită o 
soluție pentru a preveni încărcarea comisiei 
cu „non-petiții”; consideră că o soluție 
posibilă ar putea fi revizuirea procesului de 
înregistrare din Parlament și încurajează 
personalul responsabil să redirecționeze 
dosarele în chestiune mai degrabă către 
Unitatea pentru poșta cetățeanului, și nu 
către Comisia pentru petiții, atunci când o 
astfel de corespondență nu este adresată 
Parlamentului în mod explicit cu titlu de 
petiții;

Or. en
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Amendamentul 38
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că ar trebui realizate 
cercetări cu privire la motivele 
diferențelor dintre numărul de petiții 
adresate Parlamentului European de 
către cetățenii și rezidenții statelor 
membre ale UE și, că ar trebui 
organizată, de asemenea, o campanie de 
informare cu privire la rezultatele acestor 
cercetări; 

Or. en

Amendamentul 39
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. încurajează crearea unui portal care să 
ofere un model de petiție, în mai multe 
etape, care ar putea să informeze cetățenii 
cu privire la ce pot obține prin adresarea 
unei petiții către Parlament și cu privire la 
competențele Parlamentului și care ar putea 
include legături către căi alternative de 
atac, la nivel european și național;

29. încurajează crearea unui portal care să 
ofere un model interactiv de petiție, în mai 
multe etape, care ar putea să informeze 
cetățenii cu privire la ce pot obține prin 
adresarea unei petiții către Parlament și cu 
privire la competențele Parlamentului și 
care ar putea include legături către căi 
alternative de atac, la nivel european și 
național; solicită descrierea cât mai 
detaliată a responsabilităților Uniunii 
Europene în diferite domenii, astfel încât 
să fie eliminată confuzia între 
competențele Uniunii și cele naționale;

Or. ro
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Amendamentul 40
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază că, până când va fi găsită 
soluția optimă la problema resurselor, 
este necesară o îmbunătățire imediată a 
actualei pagini internet;

Or. en

Amendamentul 41
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută aprobarea noului Regulament de 
procedură al Parlamentului și reexaminarea 
dispozițiilor legate de gestionarea petițiilor;
încurajează eforturile Secretariatului și 
ale reprezentanților grupurilor politice de 
a revizui ghidul adresat deputaților, 
cuprinzând normele și procedurile interne 
ale Comisiei pentru petiții, având în vedere 
că acest document nu numai că va susține 
deputații în activitatea lor, dar va crește și 
mai mult transparența procesului de 
adresare a unei petiții;

31. salută aprobarea noului Regulament de 
procedură al Parlamentului și reexaminarea 
dispozițiilor legate de gestionarea petițiilor;
salută, de asemenea, revizuirea ghidului
adresat deputaților, cuprinzând normele și 
procedurile interne ale Comisiei pentru 
petiții, având în vedere că acest document 
nu numai că va susține deputații în 
activitatea lor, dar va crește și mai mult 
transparența procesului de adresare a unei 
petiții;

Or. en


