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Amendamentul 1
Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolele 258 și 260 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. ținând seama de importanța procesului 
de petiție și a competențelor specifice, care 
permit comisiei competente de a căuta
soluții pentru cetățenii Uniunii care 
adresează petiții Parlamentului;

A. ținând seama de importanța procedurii 
privind petițiile și a competențelor 
specifice, care permit comisiei competente 
să caute soluții și să apere cetățenii 
Uniunii care adresează petiții 
Parlamentului;

Or. el

Amendamentul 3
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. ținând seama de importanța procesului 
de petiție și a competențelor specifice, care 
permit comisiei competente de a căuta
soluții pentru cetățenii Uniunii care 
adresează petiții Parlamentului;

A. ținând seama de importanța procesului 
de petiție și a competențelor specifice, care 
ar trebui să permită comisiei competente 
să caute soluții pentru cetățenii Uniunii 
care adresează petiții Parlamentului;

Or. de

Amendamentul 4
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât cetățenii Uniunii sunt direct 
reprezentați de Parlament, iar dreptul de a 
trimite petiții le oferă posibilitatea de a se 
adresa reprezentanților lor atunci când 
consideră că drepturile le-au fost încălcate;

C. întrucât cetățenii Uniunii sunt direct 
reprezentați de Parlament, iar dreptul de a 
trimite petiții le oferă posibilitatea de a se 
adresa reprezentanților lor atunci când 
consideră că drepturile le-au fost încălcate
și întrucât solicitarea acestora intră în 
domeniul de competențe al Comisiei 
pentru petiții;

Or. fr

Amendamentul 5
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât punerea în aplicare a legislației 
europene are consecințe directe asupra 

D. întrucât punerea în aplicare a legislației 
europene are consecințe directe asupra 
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cetățenilor și rezidenților Uniunii, aceștia 
fiind cei mai în măsură de a-i evalua 
eficacitatea și deficiențele, precum și de a 
semnala lacunele, în scopul unei mai bune
aplicări a legislației Uniunii de către 
diferitele state membre;

cetățenilor și rezidenților Uniunii, aceștia 
fiind cei mai în măsură de a-i evalua 
eficacitatea și deficiențele, precum și de a 
semnala lacunele, în scopul unei mai bune 
aplicări a legislației Uniunii de către 
diferitele state membre și întrucât Comisia 
pentru petiții trebuie să devină un 
interlocutor privilegiat;

Or. fr

Amendamentul 6
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, cu toate acestea, multe state 
membre continuă să fie reticente în a 
coopera în mod activ cu comisia 
competentă, îndeosebi prin absența de la 
reuniunile comisiei sau prin refuzul de a 
răspunde la scrisorile adresate de aceasta; 
întrucât această atitudine denotă o lipsă de 
cooperare loială cu instituția;

F. întrucât, cu toate acestea, multe state 
membre continuă să fie reticente, în 
anumite cazuri, în a coopera în mod activ 
cu comisia competentă, îndeosebi prin 
absența de la reuniunile comisiei sau prin 
refuzul de a răspunde la scrisorile adresate 
de aceasta; întrucât această atitudine denotă 
o lipsă de cooperare loială cu instituția;

Or. fr

Amendamentul 7
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. având în vedere numărul mare de 
petiții referitoare la proiecte care, ipotetic, 
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pot afecta mediul, solicită lansarea unei 
dezbateri în cadrul Comisiei pentru petiții 
privind tratarea acestor petiții care vizează 
proiecte care fac obiectul anchetei 
publice, astfel încât aceasta să poată 
stabili cât mai bine termenele, atât în ceea 
ce privește petiționarul, cât și în ceea ce 
privește progresul proiectului în cauză;

Or. fr

Amendamentul 8
Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât, în precedentul său raport de 
activitate și în avizul său privind raportul 
anual al Comisiei Europene cu privire la 
monitorizarea aplicării dreptului 
comunitar, Comisia pentru petiții a solicitat 
să fie informată în mod periodic cu privire 
la fazele parcurse în procedurile privind 
încălcarea dreptului comunitar, care fac, de 
asemenea, obiectul petițiilor;

S. întrucât, având în vedere numărul 
semnificativ de petiții în curs de 
soluționare, care fac obiectul procedurilor 
de încălcare a dreptului comunitar 
lansate de către Comisie, în precedentul 
său raport de activitate și în avizul său 
privind raportul anual al Comisiei 
Europene cu privire la monitorizarea 
aplicării dreptului comunitar, Comisia 
pentru petiții a solicitat să fie informată în 
mod periodic cu privire la fazele parcurse 
în procedurile privind încălcarea dreptului 
comunitar, care fac, de asemenea, obiectul 
petițiilor;

Or. en

Amendamentul 9
Peter Jahr
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. reamintește punctul 32 din Rezoluția 
sa din 6 iulie 2010 privind deliberările 
Comisiei pentru petiții în cursul 
anului 20091 referitor la solicitarea 
Parlamentului de revizuire a procesului 
de înregistrare a petițiilor,

Or. en

Amendamentul 10
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă speranța că Parlamentul și 
Comisia pentru petiții vor fi implicate 
îndeaproape în procesul de dezvoltare al 
inițiativei cetățenești, astfel încât acest 
instrument să poată să-și atingă pe deplin 
obiectivul urmărit și să asigure o mai mare 
transparență și responsabilitate în procesul 
decizional la nivelul UE, permițând 
cetățenilor să propună ameliorări sau 
completări ale legislației UE;

1. își exprimă speranța că Parlamentul și 
Comisia pentru petiții vor fi implicate 
îndeaproape în procesul de dezvoltare al 
inițiativei cetățenești, astfel încât acest 
instrument să poată să-și atingă pe deplin 
obiectivul urmărit și să asigure o mai mare 
transparență și responsabilitate în procesul 
decizional la nivelul UE, permițând 
cetățenilor să propună ameliorări sau 
completări ale legislației UE, 
asigurându-se că această platformă care 
le este oferită nu este utilizată numai în 
scopuri mediatice;

Or. fr

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0261.
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Amendamentul 11
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. dorește ca monitorizarea inițiativelor 
cetățenești înregistrate la Comisia 
Europeană să fie atribuită Comisiei 
pentru petiții;

Or. fr

Amendamentul 12
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. dorește ca inițiativele cetățenești care 
nu au primit un milion de semnături în 
termenul solicitat să poată fi orientate 
către Comisia pentru petiții a 
Parlamentului pentru o dezbatere mai 
amănunțită;

Or. fr

Amendamentul 13
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 1c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită ca Comisia pentru petiții să fie 
comisia care reprezintă Parlamentul în 
cadrul audierii publice desfășurate de 
către Parlament și Comisia Europeană cu 
privire la reprezentanții care au primit un 
milion de semnături pentru inițiativa lor 
cetățenească, pentru a contribui la 
această audiere cu experiența și 
legitimitatea sa;

Or. fr

Amendamentul 14
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Reamintește caracterul juridic 
obligatoriu pe care Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene l-a 
dobândit odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și subliniază 
importanța Cartei, ținând seama de noul 
impuls pe care aceasta l-a adus rolului 
Uniunii și al statelor membre în acest 
domeniu; speră că aceasta va contribui la 
creșterea sensibilizării și înțelegerii 
cetățenilor cu privire la drepturile 
fundamentale;

4. Reamintește caracterul juridic 
obligatoriu pe care Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene l-a 
dobândit odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și subliniază 
importanța Cartei, ținând seama de noul 
impuls pe care aceasta l-a adus rolului 
Uniunii și al statelor membre în acest 
domeniu; speră că Comisia Europeană, în 
calitatea sa de gardian al tratatelor, va 
face tot ce-i stă în putință pentru a 
garanta o punere eficientă în aplicare a 
drepturilor fundamentale consacrate în 
această cartă;

Or. de
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Amendamentul 15
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de Comunicarea Comisiei 
intitulată „Strategia pentru punerea în 
aplicare efectivă a Cartei drepturilor 
fundamentale de către Uniunea Europeană” 
și consideră că este necesară introducerea, 
promovarea și consolidarea unei reale 
culturi a drepturilor fundamentale, atât în 
instituțiile UE, cât și în statele membre, în 
special atunci când acestea aplică și pun în 
practică legislația UE;

5. ia act de Comunicarea Comisiei 
intitulată „Strategia pentru punerea în 
aplicare efectivă a Cartei drepturilor 
fundamentale de către Uniunea Europeană” 
și consideră că este necesară introducerea, 
promovarea și consolidarea unei reale 
culturi a drepturilor fundamentale, atât în 
instituțiile UE, cât și în statele membre, în 
special atunci când acestea aplică și pun în 
practică legislația UE; măsurile de 
informare abordate în „strategie” privind 
rolul și competențele Uniunii în domeniul 
drepturilor fundamentale trebuie să fie 
specifice și cuprinzătoare pentru a 
interzice o atribuire și o respingere 
viitoare arbitrară a competențelor dintre 
Comisie și statele membre, mai ales în 
cazul temelor sensibile;

Or. de

Amendamentul 16
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază totuși că în pofida unui 
număr mare de petiții privind drepturile 
consacrate în cartă, Comisia Europeană 
refuză în mod constant, din cauza lipsei 
de instrumente, să acționeze pentru a 
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împiedica încălcări grave ale drepturilor 
fundamentale în statele membre;

Or. fr

Amendamentul 17
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută decizia Comisiei de a desemneze 
anul 2013 drept „Anul european al 
cetățeniei” cu scopul de a oferi un impuls 
dezbaterii privind cetățenia europeană și de 
a informa cetățenii UE cu privire la 
drepturilor lor;

7. salută decizia Comisiei de a desemna
anul 2013 drept „Anul european al 
cetățeniei” cu scopul de a oferi un impuls 
dezbaterii privind cetățenia europeană și de 
a informa cetățenii UE cu privire la 
drepturile lor – mai ales cu privire la 
utilizarea admisibilă la nivelul UE a 
diverselor instrumente; „Anul european 
al cetățeniei” ar trebui valorificat pentru 
a răspândi pe scară largă informații 
despre noua „inițiativă a cetățenilor 
europeni”, pentru a preveni în prealabil o 
rată atât de mare a inadmisibilității, care 
se regăsește ca și până acum în domeniul 
„petiții”; consideră, în același timp, că
domeniul limitat de aplicare al „Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene” trebuie pus în discuție;

Or. de

Amendamentul 18
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută decizia Comisiei de a desemneze
anul 2013 drept „Anul european al 
cetățeniei” cu scopul de a oferi un impuls 
dezbaterii privind cetățenia europeană și de 
a informa cetățenii UE cu privire la 
drepturilor lor;

7. salută decizia Comisiei de a desemna
anul 2013 drept „Anul european al 
cetățeniei” cu scopul de a oferi un impuls 
dezbaterii privind cetățenia europeană și de 
a informa cetățenii UE cu privire la 
drepturilor lor, precum și la existența 
instrumentelor democratice de care 
dispun pentru a le valorifica;

Or. fr

Amendamentul 19
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută crearea unui ghișeu unic pentru 
cetățenii care caută informații, o cale de 
atac sau care doresc să facă o plângere prin 
intermediul portalului „Drepturile 
dumneavoastră în Uniunea Europeană”; 
salută măsurile adoptate de Comisia 
Europeană pentru simplificarea serviciilor 
de asistență publică care au ca scop 
informarea cetățenilor cu privire la 
drepturile lor la nivelul UE și căile de atac 
disponibile în caz de încălcare a acestora; 
reamintește, cu toate acestea, că instituțiile 
europene ar trebui să pună la dispoziție mai 
multe informații și să facă dovadă de mai 
multă transparență;

8. salută crearea unui ghișeu unic pentru 
cetățenii care caută informații, o cale de 
atac sau care doresc să facă o plângere prin 
intermediul portalului „Drepturile 
dumneavoastră în Uniunea Europeană”; 
salută măsurile adoptate de Comisia 
Europeană pentru simplificarea serviciilor 
de asistență publică care au ca scop 
informarea cetățenilor cu privire la 
drepturile lor la nivelul UE și căile de atac 
disponibile în caz de încălcare a acestora; 
subliniază că instituțiile europene ar trebui 
să pună la dispoziție mai multe informații 
și să facă dovadă de mai multă 
transparență;

Or. el
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Amendamentul 20
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută crearea unui ghișeu unic pentru 
cetățenii care caută informații, o cale de 
atac sau care doresc să facă o plângere prin 
intermediul portalului „Drepturile 
dumneavoastră în Uniunea Europeană”; 
salută măsurile adoptate de Comisia 
Europeană pentru simplificarea serviciilor 
de asistență publică care au ca scop 
informarea cetățenilor cu privire la 
drepturile lor la nivelul UE și căile de atac 
disponibile în caz de încălcare a acestora;
reamintește, cu toate acestea, că instituțiile 
europene ar trebui să pună la dispoziție mai 
multe informații și să facă dovadă de mai 
multă transparență;

8. salută crearea unui ghișeu unic pentru 
cetățenii care caută informații, o cale de 
atac sau care doresc să facă o plângere prin 
intermediul portalului „Drepturile 
dumneavoastră în Uniunea Europeană”; 
salută măsurile adoptate de Comisia 
Europeană pentru simplificarea serviciilor 
de asistență publică care au ca scop 
informarea cetățenilor cu privire la 
drepturile lor la nivelul UE și căile de atac 
disponibile în caz de încălcare a acestora; 
reamintește, cu toate acestea, că instituțiile 
europene ar trebui să pună la dispoziție mai 
multe informații și să facă dovadă de mai 
multă transparență, garantând în special 
accesul ușor la documente și păstrând 
confidențialitatea și identitatea 
petiționarilor care îl solicită;

Or. fr

Amendamentul 21
Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește rezoluția sa referitoare la 
activitățile Ombudsmanului European din 
2009 și îl invită pe acesta să asigure 
accesul la informație, precum și 
respectarea dreptului la buna administrare, 

9. reamintește rezoluția sa referitoare la 
activitățile Ombudsmanului European din 
2009 și îl invită pe acesta să asigure 
accesul la informație, precum și 
respectarea dreptului la buna administrare, 
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condiții prealabile indispensabile pentru 
încrederea cetățenilor în instituțiile 
europene;

condiții prealabile indispensabile pentru 
încrederea cetățenilor în instituțiile 
europene; susține recomandarea 
Ombudsmanului către Comisie în 
legătură cu plângerea 676/2008/RT 
referitoare la întârzierea excesivă a 
Comisiei în ceea ce privește furnizarea 
unui răspuns către serviciile 
Ombudsmanului;

Or. en

Amendamentul 22
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că petițiile primite 
în 2010 au continuat să se concentreze 
asupra mediului, drepturilor fundamentale, 
pieței interne și justiției; arată că, din 
punct de vedere al concentrării 
geografice, cele mai multe dintre petiții s-
au referit la Spania (16 %), la Uniune în 
ansamblul său (16 %) și, într-o mai mică 
măsură, la Germania, Italia și România;

10. ia act de faptul că petițiile primite 
în 2010 au continuat să se concentreze 
asupra mediului, drepturilor fundamentale, 
pieței interne și justiției;

Or. el

Amendamentul 23
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța cooperării 
dintre Comisie și statele membre și 
deplânge neglijența de care dau dovadă 
anumite state membre în legătură cu 
punerea în aplicare și asigurarea 
respectării legislației europene de mediu;

Or. el

Amendamentul 24
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că Comisia Europeană ar 
trebui să controleze cu mai multă atenție 
respectarea și punerea în aplicare a 
legislației europene în materie de mediu, 
acest lucru fiind realizat în orice moment 
al procedurii și nu numai atunci când a 
fost adoptată o decizie finală;

Or. fr

Amendamentul 25
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Directiva EIA, Directiva
SEIA, Directiva „Habitate” și Directiva

13. consideră că Comisia Europeană 
trebuie să asigure o punere corectă în 
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„Păsări” necesită noi orientări, mai stricte, 
pentru a asigura punerea corectă în 
aplicare a acestor directive bazate pe 
recomandări din partea comisiei 
competente din cadrul Parlamentului, cu 
care Comisia pentru petiții va colabora în 
mod prompt pentru a garanta faptul că 
preocupările cetățenilor sunt mai bine 
reflectate în măsurile viitoare privind 
mediul;

aplicare a Directivei EIA, a Directivei
SEIA, a Directivei „Habitate” și a 
Directivei „Păsări” de către statele 
membre, bazându-se pe recomandări din 
partea comisiei competente din cadrul 
Parlamentului, cu care Comisia pentru 
petiții va colabora în mod prompt pentru a 
garanta faptul că preocupările cetățenilor 
sunt mai bine reflectate în măsurile viitoare 
privind mediul;

Or. fr

Amendamentul 26
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că, în multe cazuri, petițiile 
dezvăluie probleme legate de transpunerea 
și aplicarea legislației europene și 
recunoaște că inițierea procedurilor de 
încălcare a dreptului comunitar nu oferă în 
mod necesar cetățenilor soluții imediate la 
problemele lor;

19. reamintește că, în multe cazuri, petițiile 
dezvăluie probleme legate de transpunerea 
și aplicarea legislației europene și 
recunoaște că inițierea procedurilor de 
încălcare a dreptului comunitar nu oferă în 
mod necesar cetățenilor soluții imediate la 
problemele lor; cu toate acestea, ar putea 
fi utilizate alte mijloace de control și de 
presiune;

Or. fr

Amendamentul 27
Victor Boștinaru, Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că o colaborare mai strânsă
cu statele membre este extrem de 
importantă pentru activitatea Comisei 
pentru petiții; încurajează statele membre 
să joace un rol mai activ în ceea ce privește 
elaborarea de răspunsuri la petițiile 
referitoare la implementarea și respectarea 
legislației europene și acordă o importanță 
deosebită prezenței reprezentanților lor la 
reuniunile Comisiei pentru petiții;

22. subliniază că participarea și 
colaborarea strânsă și sistematică ale 
statelor membre sunt extrem de 
importante pentru activitatea Comisei 
pentru petiții; încurajează statele membre 
să joace un rol mai activ în ceea ce privește 
elaborarea de răspunsuri la petițiile 
referitoare la implementarea și respectarea 
legislației europene și acordă o importanță 
deosebită prezenței reprezentanților lor la 
reuniunile Comisiei pentru petiții;

Or. fr

Amendamentul 28
Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că o colaborare mai strânsă 
cu statele membre este extrem de 
importantă pentru activitatea Comisei 
pentru petiții; încurajează statele membre 
să joace un rol mai activ în ceea ce privește 
elaborarea de răspunsuri la petițiile 
referitoare la implementarea și respectarea 
legislației europene și acordă o importanță 
deosebită prezenței reprezentanților lor la 
reuniunile Comisiei pentru petiții;

22. subliniază că o colaborare mai strânsă 
cu statele membre este extrem de 
importantă pentru activitatea Comisei 
pentru petiții; încurajează statele membre 
să joace un rol mai activ în ceea ce privește 
elaborarea de răspunsuri la petițiile 
referitoare la implementarea și respectarea 
legislației europene și acordă o importanță 
deosebită prezenței reprezentanților lor și 
cooperării active a acestora în cadrul
reuniunilor Comisiei pentru petiții;

Or. en
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Amendamentul 29
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că Comisia pentru petiții 
trebuie să dezvolte relații de lucru mai 
apropiate cu comisiile similare din 
parlamentele naționale și regionale ale 
statelor membre și să efectueze misiuni de 
informare în scopul promovării înțelegerii 
reciproce a petițiilor referitoare la 
problematici europene;

23. consideră că Comisia pentru petiții 
trebuie să dezvolte relații de lucru mai 
apropiate cu comisiile similare din 
parlamentele naționale și regionale ale 
statelor membre și să efectueze misiuni de 
informare în scopul promovării înțelegerii 
reciproce a petițiilor referitoare la 
problematici europene și invers, pentru a 
căpăta o privire de ansamblu asupra 
diferitelor moduri de lucru ale comisiilor 
naționale pentru petiții, astfel încât 
Comisia pentru petiții a Parlamentului 
European să poată lua o decizie 
deliberată și prevăzătoare în cazul 
respingerii unei petiții pe motiv de 
chestiuni de competențe;

Or. de

Amendamentul 30
Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de numărul considerabil de 
petiționari care apelează la Parlament în 
legătură cu chestiuni care nu aparțin 
domeniului de competență a UE, de 
exemplu, aplicarea hotărârilor instanțelor 
naționale și pasivitatea sistemelor naționale 
de administrație și încearcă să soluționeze 

24. ia act de numărul considerabil de 
petiționari care apelează la Parlament în 
legătură cu chestiuni care nu aparțin 
domeniului de competență a UE, de 
exemplu, aplicarea hotărârilor instanțelor 
naționale și pasivitatea sistemelor naționale 
de administrație și încearcă să soluționeze 
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această situație prin redirecționarea aceste
reclamații către autoritățile naționale și 
regionale competente;

această situație prin redirecționarea acestor
reclamații către autoritățile naționale și 
regionale competente; salută noua 
procedură pusă în aplicare de către DG 
Președinție și DG IPOL din cadrul 
Parlamentului, cu privire la înregistrarea 
petițiilor;

Or. en

Amendamentul 31
Victor Boștinaru, Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a ameliora 
transparența gestionării petițiilor: pe plan 
intern, prin aplicația e-petiție care oferă 
deputaților acces direct la dosarele de 
petiții, iar pe plan extern, prin crearea pe 
internet a unui portal interactiv destinat 
petiționarilor;

25. subliniază necesitatea de a ameliora 
transparența gestionării petițiilor: pe plan 
intern, prin aplicația e-petiție care oferă 
deputaților acces direct la dosarele de 
petiții și printr-o simplificare a procedurii 
interne și a unei colaborări strânse între 
membrii, președinta și secretariatul 
Comisiei pentru petiții, iar pe plan extern, 
prin crearea pe internet a unui portal 
interactiv destinat petiționarilor;

Or. fr

Amendamentul 32
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a ameliora 25. indică necesitatea de a ameliora 
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transparența gestionării petițiilor: pe plan 
intern, prin aplicația e-petiție care oferă 
deputaților acces direct la dosarele de 
petiții, iar pe plan extern, prin crearea pe 
internet a unui portal interactiv destinat 
petiționarilor;

transparența gestionării petițiilor: pe plan 
intern, prin aplicația e-petiție care oferă 
deputaților acces direct la dosarele de 
petiții, iar pe plan extern, prin crearea pe 
internet a unui portal interactiv destinat 
petiționarilor;

Or. el

Amendamentul 33
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a ameliora 
transparența gestionării petițiilor: pe plan 
intern, prin aplicația e-petiție care oferă 
deputaților acces direct la dosarele de 
petiții, iar pe plan extern, prin crearea pe 
internet a unui portal interactiv destinat 
petiționarilor;

25. subliniază necesitatea de a ameliora 
transparența gestionării petițiilor: pe plan 
intern, prin aplicația e-petiție care oferă 
deputaților acces direct la dosarele de 
petiții, iar pe plan extern, prin crearea pe 
internet a unui portal interactiv destinat 
petiționarilor. În plus, deputații în 
Parlamentul European trebuie să aibă 
acces în aplicația e-petiții la petițiile cu 
privire la care petiționarul sau petiționarii 
a/au solicitat ca numele său/lor să nu fie 
făcut public;

Or. fr

Amendamentul 34
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită crearea de urgență a unui portal 
destinat petițiilor, care să ofere un model 
interactiv de petiție care să informeze 
cetățenii cu privire la competențele 
Parlamentului și la ceea ce pot obține prin 
adresarea unei petiții către Parlament, ce ar 
putea include legături către căi alternative 
de atac la nivel european și național, care 
să descrie cât mai în detaliu 
responsabilitățile UE, pentru a se elimina 
confuzia dintre competențele acesteia și 
cele ale statelor membre;

26. solicită crearea de urgență a unui portal 
destinat petițiilor, care să ofere un model 
interactiv de petiție care să informeze 
cetățenii cu privire la competențele 
Parlamentului și la ceea ce pot obține prin 
adresarea unei petiții către Parlament, ce ar 
putea include legături către căi alternative 
de atac la nivel european și național, care 
să descrie cât mai în detaliu 
responsabilitățile UE, pentru a se elimina 
confuzia dintre competențele acesteia și 
cele ale statelor membre; ca o alternativă 
trebuie verificată posibilitatea de a 
introduce în acest model interactiv 
întrebarea obligatorie cu privire la 
competența/competențele respective, caz 
în care competențele listate complet pot fi 
bifate;

Or. de


